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Angol 5 0 0 franczia

ALSÓ SZOKNYÁK
4, 5, 6, 8, 10, 14 ftig.

Türsch F.-riél,
vácii-utcza, ,,a nagy Kristófll mi-llett.

114 (6-6)

T i t k o s

betegségek
bámulatos sebességgel alaposan gyó-

gyittatnak meg,

Tanber orvostador
volt tábori főorvos által,

felső-orszíiguton, 7-dik sz. a. „Szeged
varosához ' czimzett kávéház átellené-
bem emeletes házban.

QMT Rendel l l órától délutáni 8
óráig. Jutalék díjjal terhelt levelekre
válasz adatik. 130 (11—12)

KANYAJOZSEF
(elöbb Bfihm és Kánya)

Pesten, József-tér 10-ik sz. &..
ajánlja

minden évszakra
dusan ellátott

legujabb bel- ás külföld?

iiői-ilivíiliirii
tórát.

136 (6-6)

Vadászfegyverek és revolvereket
nagy választékban ajánl

fegyverkereskedése Pesten, váczi-utcza a „levélhez44

a következő issen jutányos árakon, u. ni.:
Egy szimpla fegyver vascsővel 8 fttól 10 ftig.
Egy duplafegyver vasosővel és patentcsavarral keményen forrasztva 15 ,, 18 ,,
Egy duplafegyver drótcsövei (liuban) • 25 „ 27 „
Egy duplafegyver zsinórcsővel vagy finom damasztcsővekkel 33 „ 60 ,,

Lefaucheux-féle keltöscsövü és hátultöltő vadász-fegyverek,
a legfinomabb puskamüves munkák, saját készítményeim,

folyvást készen találhatók raktáromban a legnagyobb változatoáságban, a legfinomabb damaszkcsövekkel,
tartós szerkezettel, szép véséssel, ezüst vagy arany díszítéssel, lövésben jól kipróbálva, 60, 10, 80, 100
és 120 ttjával;
továbbá: bőváltozatosságban találhatók franczia Lefaucheux-fegyverek a leghiresebb fegyvergyárakból
45, 50, 60 és 70 ttjával.

A hozzájok illő töltények (mind bel-, mind külföldi gyártmányok) nagy mennyiségben a legjutányo-
sabb áron kaphahatók.

(Lefaucheux módszer) 6 lövéssel egészen tökéletes önfelhuzással 12, 20, 25, 30, 35, 40—50 ftig.
Pisztolyok, szimpla párja 4 fttól, duplacsövüek 8 fttól fölfelé.

W * Minden fegyver lőképességeért kezeskedem. "Wl
SW" Vidéki megrendelések pontosan az előirat szerint történnek és az öszlet beküldése vagy

postai utánvét mellett azonnal teljesittetnek.
Egy fegyver bepakolásáért 50 kr. számittatik. 79 (16—35)

188 STREK és TÁRSAI (2-3)

ajánlják

gazdasági gépgyáruk
készítményeit, főleg maga-magától élesítő aczél szántóvasból készült ekéi-
ket, ugyszinte czélszerü javított szóró és tisztító rostáikat, kukoricza-
morzsolóikat, szecska- és cservágóikut. H^gT E szs.kba vágó minden-
nemü megrendelések a legrövidebb idő alatt pontosan teljesittetnek.

Pest. Üllői-ut 10. szám.

Páris, 1862.
nagy

arany-érem. I

175

i> IMII íi il il Gusztav
cs. kir. szab. első bécsi

petroleum, finomító,

Bécs, 1866.
nagy

ezüst-érem.

(4-6)

stearin-gyertyák, gépolaj és parafin kocsikcnőcs-gyára
B É C ,

központi iroda Stadt, "VVallfischgasse Nr. 7.
Ajánlja a közelgő nagyobb fogyasztási idöszakra, mint átalánosan kitünőnek elis-

mert gyártmányait a leírj után yosb B)'á" árakon.

Gépkenö-oiaJ és zsir.
A gyár által készitett gépkenő-olaj

és zsir, a mult nemzetközi kiállitáson Pá-
risban a nagy aram-éremmel tüutettetett
ki, s csaknem az egé<z osztrák vat-pái) Ák
8 több iparági s ga.MÍászuti vállalatok ál-
tal használatba vétetett. E gípo'aj kitű-
nőségét jelesül a cs. kir. f*ab. északi,
nyugati s az állitni vaspálya igazgatósá-
gok s több nagyobbsz: rii iparági válla-
latok bizonyítványai igazolják, melyek
bármikor megtekimhetók.

Belga szab. koesikenöcs,
setétkék, világoskék és sárga a legfino-
mabb minőségben; e kocsikenőcs ne cse-

réltessék ff! a kereskedésben elő forduló
s nevére nem méltó pót-kocsikenőcscsel.

Bécsi stearin-gyertyák,
a legfinomabb minőségben narancssárga

papirban csomagolva.

Sálon és asztali gyeriyák,
bécsi cs vámfontokban.

Petroleum,
veszélynélküli, s fel nem lobbanó, jótál-

lás mellett, valamint

Lijrroine,
a legfinomabb minőségben.

Évenkint 40 sorshuzás. 20 résztvevő. 20 darab sorsjegy.
Az ujonnan rendezett

sorsjáték-társulat programmja.
Több tisztelt egyének által felszólittatván, egy nagyobb soisjátéku társulat

dezése és összeállítására, a legkedveltebb sorsjegyeknek következő csoportozatát
tám össze :
1 db. 1854

1860
1864
Svédi
Milanói
Dun&gőzh. társul.
Triesti
Salmi
Genoisi
Clary

sorsjegy ért. 250 frt.
100 „
80 „
10 tall.
10 frc.

100 frt.
50 „
40 „
40
4ü

1 db. Budai
1 ,, Keglevich
1 „ Rudolf
1 „ Waldstein
1 „ Como Rentenschein
2 ,, Freyburgi
1 „ Windischgratzi
1 „ Hitel
1 „ Pálffy

sorsjegy ért. 40
10
10
20
42
15
20

100

ren-
álli-

frt.

lira
frc.
frt.

40

Havonkinti 4 frt. részlet fizetésekkel, 20 részletben. Ezen sorsjegyeknek egy év
folyama alatt 40 húzásuk van, tehát minden résztvevő, majdnem minden héten játszik
2 50,000 frt., 220,4iOO frt,, 200,000 frt., 100,000 frt., 80,000 frt., 60,000 frt.,.
50,000 frt, 40,000 frt, 3O,»iOO frt., 20,000 frt, 10,000 frt., stb. nyereményekre,
és miután a havi befizetések csak 4 frt. tesznek ki, ennélfogva a résztvevő alig 1 frt.
osztr. ért. játszik a fentebbi nyereményekre sót még e csekély összeg'is, a sorsjáték-
társulat bezártával, az akkori srkeleti árban visszanyerhető. Ugy hiszem, nem szükséges
e sorsjáték-társulat előnyeit bővebben fejtegetni,miután a fent elősoroltak eléggé kimu-
tatják, mikép lehet csekély dij befizetés mellett, jelentékeny nagy nyereményeket tenni.

Az első befizetés összege a bélyeggel együtt 10 frtra rug, melynek lefizetésével,
minden résztvevő, részvényjegyét, a melyre a fentebbi sorsjegyek feljegyezvék, meg-
kapja. Minden egyes beléphet a társaságba, és nem kell a többi részvevőkről
gondoskodnia.

Vidéki megrendelések, a legtávolabbi vidékről is, az első részlet bérmenteí
beküldése mellett alegpontosabban eszközöltetnek és az illető feladványi elismervények,
a félnek elismervényül szolgálnak

Ha a társaság magát maga állitja össze, azon előnyben részesül, hogy a fokonkint
befizetett összeget kiveheti, és a sorsjegyek nem adatnak el, hanem a társulatnak az
utolsó részlet lefizetésével kiadatnak.

Miután e sorsjegy-társulatnak csak néhány részvénye nincs még lefoglalva, ennél'
fogva kérem az ebbe való belépést, sürgetöleg bejelenteni.

Tisztelettel

189 (2-3)
König Zsigmond,

váltó-irodája, Győrött, belváros, fehérvári-utcza.

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. -- Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1868 (egyetem-utcza 4-dik szám alatt).

Tizenötödik évfolyam.

^
minden igtatás után 30 ujkrajczár.

Csak most végződött be Bécsben az
európai államok küldötteiből alakult távirda-
értekezlet. Ez értekezleten a magyar király-
ságot Takács János, a közgazdasági magyar
kir. miniszterium távirdai osztályának főnöke
képviselte. Csak ez egyetlen körülmény is
elégséges volna, hogy fölkeltse az érdekelt-
séget iránta. Hát a sok érthetetlen és pon-
tatlan táviratért békételenkedő hirlapi pa-
naszok nem tették-e kíváncsivá a közönséget,
megismerni a főnököt, a kinek az a köteles-
sége, hogy rendessé és pontossá tegye a
rendetlen, pontatlan távirdászt, — magyarul
tudóvá azt, a ki nem tudott; meghallgassa
a sok panaszt, és elégtételt ad-
jon a közönségnek, még pedig
ugy, hogy el ne riadjon a hiva-
talnok se?

Ime tehát itt van az a férfi,
a ki legelső képviselte nemzet-
közi távirdai értekezleten a
magyar királyságot! A ki kö-
zülünk, magyarok közül a leg-
első távirdai igazgató!

Különben, ha mindez nem
volna; ha ott ülne ma is a ko-
lozsvári ref. főtanoda tanári
székén: akkor is megtisztelve
éreznők magunkat bemutatása
által; akkor is méltó joggal
mondanókel: sok ilyen polgárt
e hazának! ^

Magyar embereknek sok
szép erény ök van: nagylelkü-
ség, vendégszeretet, hősiesség
elismert tulajdonságai fajunk-
nak. És van még ezeken kivül
akármennyi, melyekkel egyi-
künk vagy másikunk ékeske-
dik. Egyik áldozó jó barát, a
más hü férj, gondos apa; van
a ki államférfim, van a ki irói,
szónoki tehetségekben kitünő.
Hanem valljuk meg őszintén,
hogy egynémi jó tulajdonság-
hói több is elférne minálunk,
azokból főként, a melyeket leghelyesebben
a közélet erényeinek nevezhetnék. Állandó
Munkálkodás a közügyekért, rend, pontos-
ság, lelkiismeretesség a hivatalban, köz- és
Magánérdek tiszta megkülönböztetése: ezek
az erények még nagyobb bőségben is elfér-
nének forrongó, alakulásban levö közéletünk

T a k á c s J á n o s .
terén. Ezek az erények képezik Takács
János fötulajdonait.

A kolozsvári fötanodában mathesist és
természettudományokat tanított. Nagy tu-
dományu férfi, buzgó tanár: természetes,
hogy sok jeles tanítvány került ki kezei alól.
De sokkal nagyobb és üdvösebb volt az az
eredmény, mely igazgatói müködését ki-
sérte. Rendet és fegyelmet vitt az intézetbe
és figyelme ki nem fáradott soha azok fenn-
tartásában. 8 — 900 tanuló, nagyobb részint
együtt lakva, a társadalom legkülönbözőbb
osztályaiból összegyűlve, 15 — 20. számból
álló tanitószemélyzet, rendes tanárok s

T A K Á C S J Á N O S .

ideiglenesek, különböző nézetekkel, korra,
észjárásra, előtanulmányokra különbözők
egymástól: ama nagy és sokféle tömeget
kellett e sokféle irányu társak segélyével
egy helyes uton vezetni.

Habár a rendes tanárok közös tanácsko-
zásaiból vette kezdetét minden ujitás, habár

a reformok Takács odamenetele elött már
meg voltak kezdve: kétségtelen, hogy az
elmult feudális kor nyűgöző hagyományai-
nak leküzdésében, az ő vagy társai inditvá-
nya szerint tervbe vett reformok kivitelében
övé volt a munka súlya, mely igazgatói
állásánál fogva meg is illeté, és mely alól
tevékeny természete nem keresett kibúvókat.

Igazgatása alatt a kolozsvári ref. főiskola
példányintézetté vált, a mennyire erdélyi
viszonyok közt válhatott.

Habár egy akkora intézet szervezése,
vezetése bőven elég gondot adhatna egy
fejnek, Takács János gondoskodásának egyéb

tárgya is volt, mely körül ha-
sonló buzgalmát és hasonló ta-
pintatát hasonló siker koszo-
ruzta.

Az erdélyi ref. tanodáknál
a tanoda vagyonának első és
közvetlen intézője a tanári tes-
tület. Nem valami eszményi
rendszer biz ez; és igen gyakran
megsínyli vagy a tanítás, vagy
a gazdaság vagy mindakettő a
másikat. Takács és hasonló
buzgalmu emberek azonban
századokra kiható jó ered-
ménynyel használják e szabad
kezet.

Nem beszélhetek számok-
kal; de annyit tudok, hogy mi-
kor Takács oda ment, ez inté-
zet anyagi ügyei közel sem vol-
tak oly jól rendezett állapot-
ban, mint mikor onnan eltá-
vozott.

Nem mondom, hogy mind-
ez egyedül a Takács János ér-
deme. A kolozsvári ref. főisko-
lának az a szerencséje volt 1849
után, hogy egyszerre több ki-
váló jelességü egyént számit-
hatott tanárai közé. A kollegi-
alitásnál fogva együtt, az egész
testület nevében vittek keresz-

tül mindent; de hogy mindennemü javitás-
nak akár megindításában, akár kivitelében
Takács Jánosnak kiváló érdeme van, azt
volt társai is Örömmel ismerik el.

Ö inditotta meg azt is, hogy szegény ta-
nulókat közadakozás utján tápláljanak, és
oly sikerrel, hogy 50 — 60 tanuló nyer tel-

32-ik szám.

Pest, augusztus 9-én 1868.

Elöfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. - F é l évre 5 ft
Csupán Vasárnap. Ujság: Egész évre 6 ft. - Fél évre 3 ft. - Capan Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. - Fél évre 2 ft. 50 kr.

P ^ T " Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és
igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Kiadó-hivatalunk s
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uti

jes ellátást ez uton. Szétjárt, látogatásokat
tett; a hol a férj vonakodott, olyan helytt a
nöt vette körül, mig Kolozsvár és a vidék
ösmertebb házai versenyezve tettek ajánla-
tokat a szegény tanulók táplálására.

A tanodára forditott mindennemü te-
vékenységen kivül igényelték még buzgal-
mát a kolozsvári ref. egyházközség, igen a
város és az egész erdélyi ref. egyház, a gaz-
dasági egylet, az erdélyi muzeum ügyeinek
intéiése. Helyzeténél és kiváló buzgalmánál
fogva valamennyire nagy befolyást gya-
korolt.

Mikor a magyar felelős miniszterium
megalakult, a közgazdasági miniszter olyan
ember után tudakozódott, a ki képes volna a
távirdahivatalt vezetni, a távirdarendszert
hazai és nemzeti igéuyeink szerint átalakitani
és az egész távirdaügyet jó rendbe hozni.
Ilyen embert találni nálunk nem volt könnyü
dolog, mert a távirda-ügygyel magyar ember
eddigelé nem foglalkozhatott; Bécsből ve-
zették az egészet; idegenekkel töltötték be
a hivatalokat. — Tekintélyes ajánlások kö-
vetkeztében végre Takács Jánost hivta meg
Gorove miniszter ez állomásra, mint olyat,
a ki a távirdászattal elméletileg legalább
már tanulmányainál fogva is sokat foglal-
kozott és mint a kinek rendező képessége
átalánosan ismeretes volt. Takács el is jött,
de mint lelkiismeretes ember elébb csak
körülnézni, hogy meggyőződjék, vajjon meg-
felelhet-e teljesen az eddig ismeretlen mun-
kakörnek. Egy hónapnál több időt töltött a
távirdaügy megismerésével, és csak akkor
fogadta el az állomást, mikor tudta, hogy
mit vállal magára.

A tavalyi év oktober elsejétől kezdve ve-
zeti országos távirda-ügyünket. Minden mun-
kásságát annak szenteli, ép ugy, mint tanár
korában az iskolának. Neki nincsenek más
kedvencz passiói , csupán hivatalának be-
töltése; nincs más vállalata, csupán a mit
állomása bizott rá a közügyből.

Ernyedetlen müködése máris szép sikert
mutathat föl ez uj foglalkozásában. A leg-
több távirdai állomást ellátta magyarul
tudó hivatalnokokkal; a szükséges készletek
kiállítását a bécsi vállalkozóktól elvette és
Pestről intézi, a lehetőleg tekintettel levén
a hazai iparra; uj vonalokat tervez, épit-
tet stb.

Mi csak azt kivánhatjuk hogy sokáig
éljen, és hogy hozzá hasonló közhivatalno-
kot sokat adjon Isten hazánknak.

Ezuttal elősoroljuk itt röviden életirati
adatait.

Takács János ev. református; született
1813-ban. Előtanulmányait Nagy-Enyeden
végezre.

1839-től 1841-ig két év alatt végezte a
bécsi cs. kir. polytechuikumnak három évi
tanfolyamát.

1841-ben a kolozsvári ev. ref. fő tanodá-
ban tanárnak választatván, az elöljáróság
engedelmével 1844 tavaszáig a berlini egye-
temen hallgatta 3% év alatt a természeti
tudományokat. Mint berlini tanuló, a szün-
idők alatt beutazta Helvécziának, Franczia-
és Angolországnak egy részét, Hollandiát,
Belgiumot és az egész Németországot.

1844 tavaszától 1849 tavaszáig tanitotta
a kolozsvári fótanodában a természet-, vegy-
es mennyiségtant; forditotta a Meyer Térta-
nát, és szerkesztette a„Termé3zetbarát" czimü
szakközlönyt.

1849 tavaszán kineveztetett a közműn
ka- és közlekedési magyar miniszteriumhoz
kodifikáló titkárnak.

1850 elején kereset alá jővén, hadi tör-
vényszéki itélet nyomán elvesztette tanári
állomását s Pestre költözvén, a Szőnyi Pál
intézetében mennyiségtant tanított s 6 éven

át a magyar kir. természettudományi társu-
lat I-ső titoknoka volt.

1856 tavaszán visszahivatott Kolozsvárra
régi állomására, s azóta ott a természet- és
mennyiségtan rendes tanára s igazgató
tanár volt.

1867-ik julius lökétől kezdve, mint a
magyar kir. távirdai szakosztály vezetője
Pesten van.

Megismertettük rövid téren a mennyire
lehetett, a hasznos embert. Nem szabad
azonban letennünk addig a tollat, mig el
nem mondjuk, hogy Takács János nem csak
hasznos, de kellemes ember is. Ha a közért,
a társadalomért munkált egész életében,
élvezeteit is ott, a társas körökben keresi.
Nagy kiterjedésü ismerettsége van; pihe-
nésre forditható idejét azok fenntartására
fordítja. Élénk észjárású, derült kedélyü; a
nemesebb örömeket élvezni szerető: szivesen
látott vendég mindenütt.

Az életet helyesen fogja föl. Oly sokat
használ a köznek, a mennyit csak lehet; és
élvez az életből épen annyit, a mennyit csak
lehet a kötelességek mulasztása nélkül.

Életelveit mintául tüznők az ifjabbak
elébe. Béthi Lajos.

Gazdag szegénység.
( J u l c s i h ú g o m verses-könyvéből . )

Oh, mily szegény e hajlék, melybe hozlak!
Nem látsz itt fényt, nem látsz itt ékességet, —
Mint porba ejtett ragyogó gyémántot:
Itt e szegénység közt ugy nézlek téged.
Az emberek mit boldogságnak hívnak:
Rozzant lakomban hasztalan keresnéd;
A hiú pompa, mire anny'an vágynak.
Itt inkább gúny-tárgy, itt inkább nevetség.

Sóvár kívánságodnak — hogyha volna —
Itt nincs ki lesse titkos gondolatját, —
Az élvet itt az egyszerü természet,
S nem kikeresett mesterségek adják!

Derekad selyem, nyakad arany ékszer
Itt nem köríti, csak két ölelő kar;
Füledbe sem akasztok gyöngyös függőt,
Csak súgom bele, niit a szerető vall.

Arczodra fényt nem vet sok lángú csillár,
Csak két szemem, boldogságtól ragyogva;
Hajad, szemed, képed itt, drága csipke
Helyett, boritni ingyen csókom fogja.

— Szegény vagyok, de büszke is vagyok rá!
Mert boldogságot nem árron cserélek —
És, ha szeretsz, s ha boldoggá tehetlek:
En általam lesz szép neked az élet!

Jőj hát! ne félj, mert gazdag e szegénység!
Királynőjét e hajlok várva-várja:
Szívem telt kincstár s készen van fejedre
A szerelemnek súgár-koronájaü

Szász Béla.

Emlékezések Tompa Mihályra.
Csak nehány napja még, hogy a rég

készülő csapás végre lesujtott; a hamvai sír-
kertben meg sem szikkadt még a fölhányt
hant egy uj dombon; igen kora még össze-
szedni emlékeinket s kerek, ép és teljes
képét állitani össze Tompa Mihály szellemi
és erkölcsi alakjának. Az embereket is, mint
a tárgyakat bizonyos távolból kell nézni; s
bár a beteg költő a tevékenység teréről
halála előtt lemaradt már: sokkal közelebb
éreztük öt szivünkhöz, az utolsó perczig, mig
csak lehet, s érezzük ma is még, nem szokva
még meg a gondolatot, hogy nincs már kö-
zöttünk, s az utolsó reményszál is elszakadt
felüdüléséhez, — hogy félnünk kell, nem a
szeretet elfogultsága lesz-e épen oka, ha
képünk, melyet most kisérlenénk meg ösz-
szeállitani róla, hibás, talán ferde fogna
lenni?

Föl is hagyunk azért e kisérlettel. S meg-

elégszünk nehány emlékeztető vonás össze-
szedésével, mig el nem mosódik élénk emlé-
künkből, hogy szolgáljon mostani egész ele-'
vénségében majdan, a később megírandó
képhez.

E sorok irója 1850-ben látta Tompát elő-
ször s jött vele közelebbi érintkezésbe. Erő-
teljes, testben és lélekben teljesen arányos
fiatal férfiu volt. Ifjabb korában, — maga be-
szélte, — beteges, vézna, csaknem átlátszó ar-
czu volt; s még 48-ban is sulyos betegséget
kellé kiállani, s midőn az erőteljes ifjuság a
hareztérre sietett, ö Graefenbergben volt
kénytelen gyógyulást, üdülést keresni, a se-
tét fenyvesek s jéghideg források között.
Egy kis ideig, mint tábori lelkész vett részt
a hadjáratban, jelesen Schwechatnál jelen
volt a gömöri önkénytesekkel, majd, azok-
kal együtt hazatérve, csende3 parochiájába
vonult.

Mindezt, s sok egyebet ifjuságából, nem
saját emlékezéseimből, csak az ö elbeszélé-
sei után, vagy más forrásokból tudom. A
sárospataki főiskola kitünö növendéke, az
ottani önképző-kör egyiklegjelesb tagja, ki
nemcsak társai fölött tünt ki, hanem már
1841-ben az „Athenaeum" szigoruan meg-
válogatott irói közé is fölvétetett, —,,Népre-
géi'' által ébresztett elöször átalánosabb
figyelmet. Valóban, bármily magasra emel-
kedett is késöbb Tompa költészete s vele
népszerüsége: a Népregék nagy érdemét
utóbbi müvei sem homályosithaták el. Azon
korban, midőn Vörösmarty Val az irodalom
teljesen nemzeti alapokra tért vissza, s Pe-
tőfi egy lépéssel még tovább menve, azt a
népköltészet forrásaihoz vezette, Tompa is
a mondák- és hagyományokhoz fordult s a
nép ajkán és emlékében élö, vagy már ho-
rnályosulni is kezdő regéket, mielött egészen
kivesznének egy prózaibb kor tudalmából, a
költészet alakító vésőjével s színező ecseté-
vel mentette meg az örökéletnek. Arany
még csöndben dolgozott Toldiján; Petőfi
még nem volt az elsö költőnek elismerve; e
három ifju költő függetlenül egymástól,
mindenik csak saját géniusza által vezetve,
maga erejével dolgozott ama dicső épületen,
melyet hárman együtt emeltek: költészetünk
legujabb, népi-nemzeti időszakának épü-
letén.

Mikor én Tompát 1850 ben, akkor kele-
méri rozzant lakásában, melyet annyi hu-
morral, de mondhatom minden legkisebb
tulzás nélkül, teljes épitészi hüséggel éne-
kelt meg, elöször meglátogattam, — akkor
már Petőfi eltünt volt, Arany, Toldi koszo-
rus éneklője még csöndesen elhallgatva rej-
tőzék a nagy katasztróf után magányában s
Tompa is fiókjában tartá még a kevéssel
azután megjelent Gólyát.

Régi bajából egészen kiüdülve, testben,
lélekben ép, erőteljes, arányos férfiunak ta-
láltam — mint mondám — Tompát. Szép
fiatal, kedves, nyájas nejével boldogul élt a
rozzant kis lakban, mely félig a föld alá sü-
lyed ve, ablakán a magas utczáról benézett
a lud, a szoba meggörbült gerendájába a
magas s majdnem athletai termetü férfi sok-
szor belevágta homlokát s a kanapé mögött,
a tapasztott sárfalon át csakugyan bedugta
fejét a liczium a házba. A paplak ilyen
volt. De gyönyörü, bár igen kisded ker' volt
mellette, tele virággal és zöldséggel. A vi-
rág-regékböl egynehány készen volt már,
akkor olvastam — emlékszem jól — kéz-
iratban a vizi liljomot a szárcsával szere-
lemben, a kék iringót és az ibolya álmait-
A költőnek kedvenczei voltak a virágok s

neje, gondos kézzel, gyöngéd figyelemmeM
! mindenféle, kevésbbé szokott virággal i s

I körülültette a gyepágyat, melyen Tomp*
délutánonként heverni, olvasgatni vagy álma-
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dozni szokott. Mintha most is látnám e zöld
pamlagon, rendkivül buja, hosszu fürtös fü-
vével; két öreg szilvafa hajlott rá, ugy em-
lékszem; előtte pedig egy sor lugas szőlő
volt. E kis kertben könnyü volt elfelejteni a
külsö világot, s csak a költészetnek és a bol-
dogságnak élni.

Fiatal, csaknem gyerek-ember, áhitatos
tisztelettel mentem hozzá; sö elsö perczben
nyájasan, fesztelenül, minden rátartiság nél-
kül fogadott; s másnap már csaknem mint
barátjától vált meg. Bármennyire tiszteltem
költöi tehetségét, meg kell vallanom: szivét
még jobban megszerettem e rövid együttlét
alatt. Ez erős, hősies alak, minden izmaduz-
zadozó az erö teljétől, csaknem gyermek
Volt kedélye által. Nejéhez, ki akkor is
gyönge testalkatu s rendkivül érzékeny ke-
délyü volt, olyan gyöngéd volt, mint egy
madár a párjához. A társaságot kifogyhatat-
lan élczeivel s adomáival mulattatta; de a
kis körü bizalmas beszélgetésben szerette
komolyabb tárgyak felé fordítani a beszé-
det, mélább húrokat penditeni meg, s ilyen-
kor azon mély és meleg hangulatba jött,
mely költészetének is legkiválóbb sajátja s
fényoldala.

Barátai s átalában a kikkel gyakori
érintkezésbe jött, tudják, hogy ingerlékeny,
hamar fellobbanó természetü volt kezdettől
fogva. De meg kell mondanunk, s a bekö-
vetkezett szomoru vég ebben tökéletesen
igazol, hogy e hiba nem lelkületében, nem
kedélyében gyökerezett, hanem organismu-
sában, mely akkor is, midőn legerősebbnek
s életteljesebbnek látszott, magában horda
már a veszedelem csiráját. Az évekkel a baj
mindig növekedék, s a mint öntudatosan
küzdött vele, mind fájdalmasban szenvedett
általa. Hozzá járultak nagy csapások : gyer-
mekei halála, bennök reményeinek herva-
ctáea egymás után, nejének évekig tartó
betegeskedése . . . mind ez kifejté s gyógyit-
hatlanná tévé a szivbajt, mely az erős férfiut
végre is megölendő vala, de mely már akkor
is megvolt testszervezetében, mikor még
senki sem gyanitá, s mikor nem is nyilatko-
zott egyébben, mint azon hirtelen fellobbanc
ingerlékenység egyes kitöréseiben, melyek
oly ellentétben állottak szive édes melegsé-
gével, kedélye lágyságával, s egész lénye
szeretetteljességével. Ez ingerlékenységnek
egyik súlyos és helyrehozhatlan követkéz
menyét maga siratá legjobban, élete végeig
összezördülését Petőfivel. A két forrón sze
retö, de egyiránt ingerlékeny barát egy
mással élesen összeszólalkozott. S Tompa
ázt gondolva, hogy örökre megszakadt ba
rátságuk, akarva, hogy ugy legyen, elsö fel
hevülésében elégette Petőfi leveleit. Mit nem
adott volna késöbb érettök! de hamvaikbó1

vissza nem vehette. Aranytól kért emlékül
hogy legyen egy sora Petőfitől, egy levelet
Petőfi épen Tompánál irt Aranynak s a
rövid levél másik lapján Tompa végezte be
a levelet. Ezt kertes birta emlékül Petőfire.
Halála elött egy pár hónappal nekem küldé
ajándékul e levelet, tudván, hogy azt erek-
lyéül őrzendem meg. Mellé egy jegyzet volt
csatolva, melyet 1867 végén irt, vagy tulaj-
donkép diktált, s csak nevével jegyzett
sajátkezüleg alá. E jegyzetben elmondja
részletesen a levél érintett történetét. S igy
végzi: ,,Legalább ennyi legyen birtokomban
— a saját kezemmel seramivé tett kincs
helyett — ama csodaembertől, ki ha csak
Kelényi tehetséggel bir is: megérdemli egész
hirét, dicsőségét, melynek páratlanná s rege-
szerUvé tételébe maga a sors is oly rendkivü-
Hleg folyt be. Fel- és letűnése mint Illyésnek
^ysticus, s mintegy elevenen égbevitetése
rnind bámulatra méltó, quasi divus. — Igy
*esz-e„ ha a szerencsétlen 18—20 év alatt

köztünk, velünk ütődött, verődött volna a
nyomorult prózai viszonyokba s hányódott
volna az életben? Szellemét csodálom,
dicsőségét szeretném, végét irigylem, azt a
véget, melyet az ifju, a költő s a hazafi a
nagy idők s izzó élet heves izgalmaiban, az
eszme nemes rajongásával, a csata öntudat-
lanul részegitő, fájdalmatlanul ölő rohamá-
ban ért! . . . Ime engem évek óta, leirhatlan
fájdalmak tépnek; sem élni, sem meghalni
nem tudok; egy vágyam van csak: aludni,
feledni!"

Im igy nyilatkozik a költő, szenvedései
közepette, irigyelt költötársáról, barátjáról.
Szavai jellemzik nemes kedélyét, nagy szel-
lemét, s méltók, hogy a feledéstől megöriz-
tessenek.

Azon korban, melyről szólok, az ötvenes
évek elején, Tompa erőteljes természetében
csak ritka kivételkép mutatkozott még azon
ingerlékenység, melyről szóltam, mely még
akkor csak organismusában rejlett, s melyet
később betegsége teljes kifejlődése oly
nagyra növelt. S még akkor is, ha néha
kitört, és fájdalmat okozott önmagának vagy
övéinek, volt benne valami, ami még növelte
a rokonszenvet, mondhatnám a tiszteletet
iránta: mert föltárta azon lángoló szenve-
délyt, mely nemes tűzzel töltötte be egész
valóját, melynek soha sem voltak köznapi
vagy épen alyas tárgyai, mert minden szen-
vedélye a szeretetre és a dicsőségre irányult.
Anyagi javakért, kicsinyes előnyökért soha
sem lángolt, soha sem epedett; természete
a legnemesbek egyike volt, melyeket valaha
ismertünk. (v<%e w>vetk.) Szász Károly.

Az erdők befolyása.
Az emberiség történelmének leg-

nagyobb eseményei az erdők
lételéhez vannak csatolva.

Moreau de Jonnés.

Mind a tapasztalás, mind a tudomány meg-
dönthetetlen igazsággá emelte azt az állítást, hogy
az erdők valamely ország légmérsékletének szélső-
ségeit a hideg és meleg tekintetében hatalmasan
mérsékelik; a nyár hevét a földnek általok oko-
zott nedves kigőzölgése fékezi, a tél szigorát
pedig azáltal enyhítik, hogy a fölület melegének
kisugárzását, elillanását akadályozzák s védelmet
nyujtanak a hideg északi és keleti szelek ellet).

Az egészen erdőtlen vagy nem igen erdős
ország mindig ki van téve a légmérséklet szélső-
ségének, túlzásainak; hol a nyár égető, perzselő
hevét, hol a tél metsző hidegét kell tűrnie. Minden
oldalról szabadon levén hagyatva a nap és a sze-
lek befolyásának, mind a talaj, mind az alsóbb lég-
rétegek felette könnyen elveszthetik nedvességö
ket, és igy a föld nyáron át hamar kiszárad, s
télen gyorsabban áthül, részint az emlitett okok-
ból, részint a melegkisugárzás akadálytalansága
miatt. S pedig e befolyások igen károsan és pusz-
titólag hatnak a növényzetre, a föld termékenysé-
gére s ennélfogva a mezei gazdászatra is.

Az erdőknek egy másik nagy haszna ismét
abban áll, hogy az eső képződésére igen kedvező-
leg folynak be. Az eső, hó vizét felfogják az erdők,
azzal táplálják forrásaikat, csak lassan engedik
azt elpárologni, s megakadályozzák, hogy hegyek-
ről zuhatagok rohanjanak le, valamint aztis, hogy
áradások cs hegyszakadások képződjenek.

Hogy e tekintetben mily gyógyithatlan sebe-
ket lehet egy ország életerén ütni, több izben be-
bizonyították a francziaországi nagyszerü vizára-
dások, különösen 1840—41-ben, valamint 1856-ban
is, mikor az erdők kezelésénél eddigelé folytatott
könnyelmüség, értelmetlenség és lelketlen bírvágy
borzasztó következményei a Rhöne, Loire és
Szajna áradásai által oly pusztitólag mutatkozá-
nak, hogy azok az egész országot, sőt magát a
császárt is rémületbe hozták, a ki jónak látta egy
nyilt levelében maga is tanácsokat osztogatni
és eszközöket ajánlani e borzasztó csapás lehető
elháritására. Azon gondatlan erdőirtások, melyek
leginkább déli Francziaországban folytak és foly-
nak, voltak legfőbb okai annak, hogy a felhőkből
leszakadó eső roppant mennyiségét a kopár, er-
dőtlen talaj nem tudá beinni, és igy az megosztat-
lan, meg nem apadott féktelen áradásban rohant

le az alantabb fekvő vidékekre, fölszámithatatlan
károkat okozván a viruló mezőknek, falvaknak és
városoknak.

Az erdők hasonló pusztításának terhe alatt
nyög a kis Helvéczia is, miként azt nem egy
kitünő statistikus kimutatásaiból olvashatjuk.
A pusztitások, melyeket az Alpok völgyeiben a
hógörgetegek (lavinák), föld- és hegyomlások el-
követnek, annál szánandóbb és irtózatosabb
alakban és mennyiségben újulnak meg. minél ki-
méletlenebbűl bánnak az erdőkkel. Pedig épen
az erdők volnának azon tényezők, melyek az ef-
féle szerencsétlenségeknek legbiztosabban elejét
vennék, vagy legalább is azokat mérsékelnék.

Aztán meg a vidékek szépsége és kelleme is
nagyon sokat veszt az erdők pusztítása által. E
részben példákra semkell utalnunk, inert fájdalom !
olyat kedves hazánkban is minden lépten nyomon
találhatunk eleget. Hol ezelőtt az utazót gyö-
nyörü lombozatu erdők ragadakel barátságos zöld
leveleikkel és hűvös árnyaikkal nyáron és tavasz-
szal, s szinezetök változatosságával örvendeztették
meg őszszel — mostanában már kietlen rónaságo-
kat és kopár, erdőtlen bérczeket láthatunk, száraz
vizbarázdákkal összevissza hálózva s oly rideg,
terméketlen állapotban, mely szánalmat és fájdal-
mas érzést kelt sziveinkben.

Németország is hasonló eredményeket mu-
tathat fel az erdők pusztítása miatt, mint Hel-
véczia és Európa többi országai. Sőt magában
Amerikában is, melynek erdői kiirthatatlanoknak
látszanak, még ott is fájdalmas tapasztalatokat
tettek e tekintetben. Az újvilágban az erdők ki,
irtásakor, nem tartották meg a kellő mértéket
mert az uj gyarmatok alapításánál nem arratgon-
doltak, hogy lakóinak maradandó jóllétet biztosit-
sanak, hanem csak az lebegett az alapitók szemei
előtt, hogy minél több múlékony kincset halmoz-
hassanakrakásra. Egy század elég volt arra ; hogy
az Antillák erdőit kimeritse, hegységeit kopárokká
tegye, forrásait kiapaszsza s teljes terméketlen-
séget idézzen elő.

De lássunk még nehány más példát a népek
és országok történelméből, hogy mennyire meg-
boszulja magát, ha az ember az ordők megsemmi-
sitése vei a természet magasztos rendét megzavarja.
Kis-Ázsiában s Görögországban, hol egykor a
legnagyobb termékenység s a legmagasabb mi-
veltség uralkodott, ma már csak sivár, homokos
pusztaságokat, romokat és sirokat láthatunk. A
mendesi bor, mely egykor Kleopátra vendégeit
lelkesité, melyet Horatius annyira magasztalt,
nem terem többé. Neptunus szent fügeberkei rég
eltüntek a föld színéről. Sőt Sziczilia és Szárdinia
is, melyek egykor Itália gabonatárai valának,
fájdalmasan erezik az erdők gondatlan pusztítá-
sainak büntetését. A régiek csodákat beszéltek e
földek termékenységéről ezelőtt 2000 évvel, s
azokat a világ legszebb tájaiként magasztalták, s
hogy Sziczilia termékenysége csakugyan bámu-
latra méltó vala, eléggé kitünik városainak és
lakóinak akkori roppant nagy számából.̂  Ma már
mindez másképen van. Fő oka pedig e sajnos vál-
tozásnak az, hogy a hegytetőkről az erdőket kiir-
tották, s most azok majd mindenütt szomoru,
kopár bérczekké levének. Az ég áldásai, az esők,
ritkábban hullanak, mert hiányzanak a fák, melyek
azokat eddig oda vonzották; sok forrás és patak
elapadott, kiszáradott, melyek eddig áldó termé-
kenységet árasztottak szét a síkságon. Most már
az annyira magasztalt régi jó időknek csak itt-ott
akadunk nyomaira. És hogy minden Öszhangzat-
ban legyen, az emberek is roszabbakká, gyengéb-
bekké lettek, mint maga a természet, mely öket
környezi.

Halljuk csak e tekintetben egy művelt orvos
szavait, ki következőleg nyilatkozik az erdőpusz-
titás gyászos következményeiről: „Az erdők kiir-
tásával a nép is elsatnyul s csakhamar hiányozni
fog a kéz, mely a földet mivelje. A római Cam-
pagna vidékét, mig erdőségei diszlettek, a legerő-
teljesebb emberfaj lakta' és a Tribus rustica
(vidéki lakók) sokkal erősebb és kitartóbb vala,
mint a Tribus urbana (városi lakók); de már
Cicero, Strabo és Martial emlegetik a Cam-
pagna terméketlenségét és egészségtelen leve-
gőjét az erdők kipusztítása után, s az egész-
ségtelen vidéken egy hasonlólag egészségte-
len, a munkára és fáradalmakra képtelen em-
berfaj lakott, ugy hogy akkor már az Urbana
tribus sokkal többet ért minden tekintetben a
vidék elcsenevészett lakóinál, kik Róma kórházait
mindig tömve tartották. — A városok, falvak,
valamint az egykori műveltség ragyogó fénye
kialudott; a városoknak s magának a természet-
nek romjaitól környezve, a lakosok kedélyét
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minden iránt a legbutább közöny szállta meg.
Kísérteties árnyak gyanánt kóborolnak ők e ro-
mok között s még a természettel sem küzdenek
többé, hogy lakhelyeiket fenntarthassák. Közö-
nyösen térnek ki a pusztitó elemek utjából, más
helyet, más lakot keresnek maguknak, melyeket
nemsokára hasonló sors ér 8 lelketlen, hallgatag
lemondással várják a pusztitó nyavalyákat, me-
lyek őket minden évben megtizedelik."

A mi itt oly élénk szinekkel van ecsetelve,
ugyanazt kisebb mérvben minden országban föl-
találhatjuk, melyekben nyugodtan dolgoznak arra
az erdők pusztitása által. Az erdőkben mindenfelé
egészséges, erős és vidám embereket látunk, el-
lentétben azon vidékbeliekkel, hol az erdőket
elpusztították. Orosz-
ország erdődús kor-
mányzóságai hajdan :\
czári udvar legerőtel-
jesebb testőreit szol-
gáltatták ; most, m -
után az erdők eltün-
tek, oda van az erő-
teljes emberfaj is; ha-
nem beteges, nyavalj-
gós, béna és elsat-
nyult, elszegényült em-
berekben bezzeg nincs
hiány!

A régi Germania
cserfái egykor oly hí-
resek és erősek valá-
nak, mint lakói, a ró-
maiak rémei. A cser-
fák megritkultak, az
óriáscserek eltüntek és
pygmaeusoknak adták
át helyeiket.

Mikor még a Kár-
pátok ős rengetegei
bölények és párduczok
tanyái valának, mikor
őseink az életveszé-
lyekkel járó vadásza-
tokban gyakorolták
idegeiket s edzették
hősies bátorságukat,
mikor még hazánk ős-
erdői nem voltak any-
nyira kitéve a kimé-
letlen pusztitásnak —
akkor bizonyára Ma-
gyarország is boldo-
gabb, termékenyebb és
gazdagabb volt, alföl-
dünket nem sujtá oly
gyakran a pusztitó
szárazság s a Tisza
vidékét nem látogatta
meg oly sokszor a rom-
boló vizár. Most már
mindez másképen van.
Az alföld egészen er-

dőtelén*, áradásnak
épen ugy, mint a szá-
razságnak védtelenül
ki van téve. Csak egy
rég óta érzett, gyakran
ismételt, de fájdalom!
eddigelé hiába ismé-
telt felszólalásokban
nyilatkozó szükségnek
adunk kifejezést, ha
kedves hazánk lakóit,
kivált az alföldieket,
ujból sürgetőleg fel-
hivjuk, hogy az alföld
beültetését saját szem-
mel látható kárukra,
tovább ne halogassák.
A kormánynak sem

szabad ez égető kérdéssel sokáig haboznia, ha az
ország jólléte igazán szivén fekszik.

Ha az erdőirtások fentebb elésorolt szomoru
következményei mellett még azt a körülményt is •
fölemlítjük, hogy némely helyeken erdők ültetése '•
által a váltóláz (váltóhideglelés) egészen elpusz- |
tult, kimaradott; ha meggondoljuk, hogy a közép- '
korban egyes arab kalifák erdők plántálása által
egész tartományok levegőjét egészségessé tevék,
valamint azt is, hogy az erdők végleges kiirtása
következtében sok helyen ujból a váltóláz kezdett
mutatkozni: akkor az erdők befolyását az egyes
vidékek egészségi viszonyaira lehetetlen lesz ta-
gadnunk, 'be nemcsak tüdőgyuladások és váltó-
lázak — jegyzi meg Smoler egy jeles munkájában

— állanak vagy legalább is segittetnek elő az
erdők pusztitása következtében, hanem egy jóra-
kás egyébféle betegség is jön létre az által, me-
lyeknek csakis erdők ültetése képes elejét venni;
és pedig ezek oly betegségek, melyekben minden
orvosi segély hiában való. Ertjük a pestist és a
sárgalázt. Az egyiptomi alkirály, Mehemed Ali,
Egyiptom posványait pompás kertekké és ültet-
vényekké alakította át, a legszebb olaj fa-erdőket
ültetteté 8 ime Kairóból a pestis eltünt! Pedig
azelőtt épen Kairó volt e veszélyes betegség
szülőfölde és főfészke.

Ugy hiszszük, hogy e példák elégségesek
lesznek arra, hogy az erdők befolyását az egész-
ségre kellőleg bebizonyítsák, és hogy azok fenn-

Zsiraff a pesti állatkertben. — Hanke rajza.

tartását, kímélését, vagy ha nincs, létrehozását ;
egész vidékek életkérdésévé tegyék. Bizonyára,
ha Pest környékét valaha faültetvények, erdők
fogják disziteni s egyszersmind boldogítani, a |
kolera soha sem fog többé oly sajnos pusztitáso-
kat véghez vinni, mint 1866. nyarán.

Sámi Lajos.

Ószerii parasztház Mitroviez vidékén.
Mitrovicz — a régi Sirmium — környékén

elvétve egyes parasztházakat lát az utas a hely-
ségekben, melyek festői alakjok által kellemesen
vonják magokra a figyelmet. Nem a mai kor mü-
vei. Szerény anyagból épültek, a fal vályog, a

többi fa, a fedél szalma vagy nád. Lakosa és gaz-
dája csak közönséges földmivelő, és mégis nagyobb
érdekkel vizsgálja őket a szem, mint sok vagyo-
nosabb birtokos ujabb s nagyobb lakházát.

Az utczára szolgáld keskeny házoldal előtt
áttört karzat képez egy kis tornáczot; karcsu osz-
lopok, iveken nyugvó zárt erkélyt tartanak, mely
a házpadlás előtt terjed el, karzata van és két ives
nyilassal az utczára nyujt kilátást. A karzatok, a
párkányok, az ivek mind nagy gonddal csinosan
faragvák. Az udvar deszkakerítése is összhangzás-
ban áll a többivel, sőt még a magas házfödélből
kinyúló parányi kémény is torony ka-alaku sugár
csúcsba végződik.

A „Vasárnapi Ujság" 1859. évi 12-dik szá-
mában egy altenburgi
gazdag paraszt eme-
letes kőháza volt hű
ábrában adva. Gazdája
értelmes, sőt tanult
ember, és mégis lak-
háza az izlés legkisebb
nyomát sem hordja
magán és visszataszító
ridegségében inkább
magtárhoz vagy ka-
tona-laktanyához ha-
sonlit.

Különös tünemény!
A mitroviczi paraszt-
ház néhai építője —

egész bizonynyal
mondhatjuk — sem
gazdagság, sem nagy
tudomány vagy mű-
veltség, sem pedig
azon gyakorlati irány
által ki nem tüntette
magát, mely a nagy,
gazdagsághoz vezet.
Megis volt érzéke a
szép iránt és szerény
házán adta annak bi-
zonyságát. Ellenben
az altenburgi ház bir-
tokosa: a művelt, ta-
nult férfiu, a gyakorlat
embere, ugy látszik
egészen érzéktelen a
szép iránt.

Hasonlót a népek
életében is találunk.
Volt egy kor, melyben
a tudományok, külö-
nösen a gyakorlatiak,
sokkal alacsonyobb fo-
kon álltak, mint mos-
tanában, melyben a
műipar ugy szólván
bölcsőjében feküdt,

melyben fél barbárság
uralkodott a világon.
Es azon korban épül-
tek ama szép épületek,
melyeket még most is
gyönyörrel szemlé-
lünk. Nem a régiség
zománcza teszi őket
becsesekké, hanem a
szépség eltagadhatlan
jelleme. Nemcsak a vá-
ros remek müve, a bá-
mulatra ragadó góth
egyház hordja magán
e bélyeget, hanem az
egyszerü falu e korból
valo szerény imaháza
is karcsu tornyával,
magára vonja és gyö-
nyörködteti a szemet.
Hibát, czélszerütlen-

séget, erőpazarlást, a nem szakértő is könnyen
fedezhet fel rajta, de a szép iránti érzést építőjétől
el nem tagadhatni.

Ellenben a mi időnkben, midőn tudomány*
műveltség, műipar óriásilag kifejlődött, a midőn »
gyakorlati mozzanat az irányadó, midőn a gazdag-
ság a nemes levél, vajmi kevés épület emelkedik,
kivált a kisebb helységekben, kivált a magán
építkezés körében, melyen a szépség eszméje ki-
tünő leg vagy csak egyátalában is képviselve volna!
ámbár tőlök a nagyobb czélszerüséget és helyesebb
alkotást többnyire nem lehet elvitázni. Ha a világ
még négyszáz évig fennáll, az akkor élők mos-
tani épületeink legtöbbjére alig fognak oly meg-
elégedéssel és gyönyörrel pillantani — ha ugyan
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figyelmökre méltóknak találandják azokat, — mint
mi azok müveire, kik már négyszáz évvel előttünk
meghaltak.

Szomoru jelenség lenne, ha szükség törvénye
kivánná, hogy a szépség iránti érzék elhaljon, a
a hol a hasznos iránti kifejlődik; hogy a gyakor-
lati irány megsemmisitse a szépészetét, hogy az
életből eltűnjék a köl-
tői, korlátlan helyt ad- _
ván a lo mha anyaginak. - -_- ^ss-^yfar-T^-.
összhang nélkül nincs ^E3L=í^~'Sz~=^rZ^r
valódi zene. Az élet is _=^J
csak ugy felelhet meg -
egészséges eszméjének,
ha minden egyoldalu- - — _--_=-_=.-
ságtói óvakodunk s az
élet különféle irányai =
egymással összhangban
vannak. Dr. Stoy J.

A nyomtatásnak, hál' istennek! kedvez az idő,
gyöngyörü nap süt, melynek sugaraitól a szalma-
kalap legyűrt széle óvja a szemet és tarkót; a kéve
jól ereszt, a zsidó jól fizet, — ej haj! kutya baj!
lesz mit apritni a tejbe, lesz miből fizetni portiót,
lesz mivel bedugdosni a zsák foltját, lesz minden
szükségesre való, jut is marad is.

Képek a hazai
népéletből.

VI.
S z é r ű .

Kimértek egy jó-
kora kört, a füvet tő-
ben, szépen lenyesték
róla, a földet elegyen-
gették, s öntözgetés,
veregetés és folytonos
simogatás által olyan
keménynyé s egyenessé
tették, mint a pádimen-
tom. Most már jöhet
rá az élet.

Az élet pedig ma-
gas boglyában, széles
kazalban épen mellette ,
van a rögtönzött szé-
rűnek, s mindig fogy és mindig ujra megtelik.
Leszednek belőle egy csomó kévét, szépen sorba
fektetik a szérűn, felbontogatják s aztán beleeresz-
tik a lovat. Más oldalról terhes szekerek vontatják

. a tarlóról a kereszteket, közel állanak a kazal
oldalához, s egy ember a kocsin, egy a kazalon,
amaz adogatja fel, ez illegeti odafenn, hogy addig
is mig isten
segitségével a
szérűre kerül-
ne eső, szél ne
tegyen benne
kárt.

A lovak pe-
dig kötőféken,
kötél végre fog-
va, jó kedvvel
ügetnek a lá-
buk alatt zi-
zegő szalmán,
melynek kalá-
szaiból egyen-
kint hull ki a
buza, — jó

kedvvel üget-
nek , mert â
„nyomtató ló-
nak nem szok-
ták a száját be-
kötni," s a fris

szalmából,
melynek táp-
nedvét még

nem szivta ki
egészen a nap,
tele szedik po-
fájukat , leg-
kevésbbé sem
bánva, ha egy-
egy kitaposat-
lan kalászban
jóféle abrak is
megy vele az
6" közjavokra.
Ha pedig lan-
kadnának, ha a szemtelen bögöly bőrük alá bo-
csátná fulánkját, vagy a forrón sütő nap tajtékká
főzné rajtok az izzadást, — ott az ostor tikkadásuk
ellenszeréül, vagy a kocsis biztató szava, ki hol
összébb vonva, hol szélesebbre bocsátva a pányvát,
>,kijebb, odább" szavakkal irányozza, a jól ismert
>,no te! gyi te! ezo fel t e ! " műszavakkal biztatja
őket.

Oszerü parasztház Mitrovitz vidékén.

A nap ugyancsak emelkedik, csaknem tótá-
gast áll már az ember feje tetején; a falu felől
piros rokolyás tarka keszkenős leányok közelednek
jó kaszás lével, turós étekkel, tojásos galuskával,
az élet jól meg van forgatva, jól kitaposva, most
már nincs egyéb hátra, mint kirázni a szalmát s
félretolni, az ott maradt szemet pedig gaztól,

Szérű. — (Greguss János eredeti rajza )

pelyvátólagereblyefogas oldalával megszabadítva,
a fokával garmadába tolni, melyből aztán kedvező
széllel szépen megszórják a megüresedett szürün.

A munka nem nehéz és nem kellemetlen, itt
már a természet kiterítve nyujtja ajándékát a gon-
dos földmivelő elé, az isten áldása már nemcsak
óhajtott, hanem meglevő áldás. Zöld kalászból pi-
ros szem lett, — a sziv reményéből a sziv öröme.

Ne is haragudjál édes hugom, ha szilkeczipelő
fáradságodért azzal fizetnek, hogy fiozánkoló ege-
ret bocsátnak el telt válladon; ne duzzogj kis
öcsém, ha a csobolyóból, melybe nagy izzadva
hoztál vizet a csordás-kutról, egy csomót a nyakad
közé locscsantanak, — ünnepe van ma a mezei
munkának, s ünnepen szabad játszani. K—i.

. ..__ _ A légy.
^_ frg^r-ögbf"1-- „Lehetlenség to-

^ _-_ _-T-7=-j=^Z=jZzr~~ I vább kiállani," szólt
~~ ~ ~ nőm, boszusan dobva

el magától egy rek-
__ kenő nyári napon a le-

gyezőt, „hiába űzöm
el a legyeket, mintha
szándékosan boszanta-
ni akarnának, sereges-
től szállanak vissza. Ki
nem állhatom e tola-
kodó állatkát, szeret-
ném elveszitoni vala-
mennyit egycsapásra."

„No várj," gondo-
lám magamban, „meg-
barátkoztatlak ez el-
lenségeddel," s elmond-
tam, hogy egy angol
tudós e kis állatka élet-
történetét igen szépen
irta meg.

„Ne beszélj, ugyan
lehetne-e egy okos szót
irni e hitványság felől?"

„Sokat," válaszol-
tam mosolyogva, „sőt"
— tettem hozzá fontos
képpel — ,,a teremtés
világában igen fontos
szerepet játszik."

„Már akármit be-
szélsz," — válaszolta,

„csakugyan kártékony állat az, vagy legalább
semmi haszna nincs."

„Mi még csak jól vagyunk," viszonzám,
„kicsiny legyeinket eltűrhetjük; szerencsénk,
hogy az amerikai moszkitóknak nincs kedvök
nálunk meghonosodni. — Nem csodálom, hogy a
mai időben is alkalmatlan a légy, régebben is sok

bajt okozott az;
az egyiptomi-
akra bizonyo-
san ily moszki-
tókat küldött
az ur, mikor a
zsidókat nem
akarták elbo-
csátani. Egy
ördögöt, a be-
elzebubot le-
gyek urának
nevezték el."

„De jó len-
ne, ha minden
légyjobbágyát
beelzebub a
légykirály ma-
gához hivnále.'

„Mit, hát
te száműznél
minden legyet,
hiszen azzal ro-
kon a méh, az
ezerszinü lep-
ke, s több szép
kis ártalmatlan
rovar."

„Oh nem,
én csak a kö-
zönséges le-
gyet, s azokat
a moszkitókat
űzném beelze-
bub urokhoz,
melyek Ameri-
kában a sze-
gény lakoso-

kat oly kegyetlenül kinozzák."
„Nohát akkor hallgasd meg az én kedves

angol tudósomnak a légyről s moszkitóról irt
ismertetését.

A légy, ez a világ minden tájain elterjedt
állatka, mely mindenütt sürög-forog, mindenhová
tolakodik, nevezetes szünetlen tevékonységéről
s kielégithetlen telhetlenségéről. Különös elősze-
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xetettel viseltetik az édes és nedves tárgyak iránt. ;
E tekintetben különbözik a szunyogfajta vérszopó
állatoktól, melyek embertelen kegyetlenséggel
csak egyedül vért szomjuhoznak. A házi légy
nem vérengző. Minden vétke csak torkosságában
áll! Hasonlit a szenvedélyes részegeshez, bátran
kezet foghatnának egymással. Ha valami ihatót
talál, rögtön odaröpül, tej, méz, pálinka, bor vagy
viz neki mindegy, és igy még sem oly válogatós,
mint a részeges. — Mint valami tolakodó ember,
ugy jár körültünk mindig; hivatían vendég, — ha
kihajtod, ismét fölkeres. A kávés csészében, ha
kis lábai ügyetlenül esuszamlanak meg, nem egy
ilyen vendég találta* már halálát. A czukorról a
tejes edényre röpül át, hogy ezt is megizlelje, s
halállal lakol a válogatós. — A mint egy reggel
reggelim mellett inerengetem, egy legyecske
vonta magára figyelmemet. A boldogtalan épen
azzal kínlódott, hogy a sürü tejfölből valahogy
kimászhassak. Kisegítettem, s ugy tejfölösen az
abroszra tettem le, átengedve sorsának. A tejuürü
összetartotta kicsiny szárnyait, hiába rugdalózott,
közel volt a halálhoz. Alig telt bele egy percz
egy másik légy röpült oda, gyöngéden állott hal-
dokló társa mellé, kinyujtotta kicsike ormányát,
s mohón szívta le róla a tejsűrűt. A könyörületes
samaritánusnak csakhamar több társai akadtak,
hat vagy hét légy termett ott, s szopták a szeren-
csétlen áldozat szárnyáról, lábáról a tejfölt. Lett
is azután öröm. A haldokló ismét éledett, meg-
megrázta száradó szárnyait, s kedélyesen nyújto-
gatta ki előbb összeragadt lábait. — Végre kevés
erőlködés után lábra állott, két első lábával meg-
czirógatta fejét, mintha onnan jött volna a szaba-
dulás eszméje, s értelmével vivta volna ki szabad-
ságát; azután egyet lebbentett szárnyaival, a tova
röpült, mintha semmi sem történt volna.

Kiolthatlan szomjusága teszi a legyet nyáron
által oly elszenveo hetienné, s ez vezeti legtöbb-
ször a halálos veszedelem örvényébe. A légy nem
azért röpül kezedre vagy arczodra, hogy mint a
szúnyog, vagy moszkito, kiszivott véreddel táp-
lálkozzék; korántsem! Szomját akarja oltani a
bőrön általunk gyakran észre sem vehető, de a
légy által nagyon jól látott nedvből. Ha aztán ily
ivóforrásra talál, rettenthetlen kitartással övezi
föl magát, csak a gyászos halál űzheti el őt. Ha
egy perczre sikerül elhajtanod, vakmerő bátor-
sággal rögtön visszaszáll. — Milyen hajtóvadá-
szatot kell tartanunk, hogy néha egy iszonyuan
zajongó dongót az ablaktábla egyik szegletében
sarokra szoríthassunk. Hányszor kisiklik kezeink
közül. — A természettudósok állitása szerint a
légy teljesen siket, nem ugy mint a méh, mely a
legkisebb neszt is rögtön észreveszi. De a termé-
szet ura egyik tehetség hiányát a másikban kár-
pótolja. A vak embernél a tapintásban s hallásban
összpontOful látérzékének hiánya. A légy pedig
siketsége kárpótlásául előre hátra lát, s a legki-
sebb mozzanatra, mint a legügyesebb kém, rend-
kivül figyel.

Mi még nem szenvedünk e bosszantó vendé-
gektől annyit, mint a déli égalj lakói, kikre nézve
a légy igazi egyiptomi csapás. Nálunk legfeljebb
beleesik a párolgó levesbe, az Ízletes kávét a
finnyásoktól elveszi, az abroszon alkalmatlanko-
dik, megizlel mindent szakácsné módjára; beszeny-
nyezi az ablakot, tükört, a képrámát, s csak a
gondos házinő teendőjét szaporítja. Hiában üldöz-
zük légypapirral, hiában alkalmazunk mindenféle
halálos mérget, még sem látszik a pusztítás nyoma
a legyek táborában. Ez a muszka had kiirthat-
lan! Csak a hideg hatalmi dönti le. — Millió
számra hullanak a gyöngébbek, ha a dér beáll; az
erősebbek pedig elhúzzák magokat szem elől a
fal likacsaiba, vagy a fák héjjá alá, s ott alusz-
ezák át hosszu téli álmukat. A légy is, mint a
medve, mint a vakondok q teli alvók közé tarto-
zik. Olykor-olykor a novemberi s deczemberi
meleg nap kicsalja rejtekéből; azt hiszi a szeren-
csétlen, hogy az óhajtott nyár érkezett el, s ked-
vére röpdös mindenütt; azonban tudatlanságának
következménye rendesen a halál, 8 nem éri meg a
meleg' nyár napjait, nem szivja többé az édes
czukrot.

A mezei légy nagyobb a házi légynél, s
inkább az állatokat kinozza. Bátorsága is több
van, mint az emberek körében tanyázó légynek.
Ezrenkint hull el a barmok farkainak csapása
alatt, de néha későn ítéltetik el halálra, mert pond-
róit hagyja; azok szőre közt halálának bosz-
Bzulóiul.

A természet nagy háztartásában a legyek a
szetnétsöprők szerepet vállalták magokra. A föl-
szinen levő rothadt anyagokat emésztik meg s
tisztítják el. Alig észrevehető, de mégis jótékony

hasznot nyujtanak ezen munkásságok álul. A
madaraknak s halaknak ők adnak ízletes husok
által gazdag táplálékot. Micsoda has/.nok lehet az
egynapig élő kérészeknek ; születnek s meghal-
nak egy pár nap alatt, rövid életök alatt csak
egyszer élvezik a nap sugarait, mintha kicsiny
világukban a bánatnak egy paránya sem lenne. —
A gondviselés rejtekeit még nem tudtuk föl-
nyitni !

Az amerikai s európai házi légy történetében
mostanában nevezetes fölfedezésnek jöttek nyo-
mára. Jól tudjuk, hogy a polgáriasodott európaiak
mellett az újvilágban a vad benszülöttek lassan-
kint enyésznek el. Ha két faj nem képes egybe-
olvadni, a gyöngébb huzza a rövidebbet. A pol-
gáriasodást nem birja el, félrevonul annak hatalma
elől, egy darabig bujdosol ősei lakhelyén, s busan
száll az ősi sirba le. Hogy ez-az emberek közt igy
van előttünk nem valami meglepő, de az már ne-
vezetesebb, hogy ugyanezt igazolja a házi légy
története is. Heast, természettudós, Linné tanítvá-
nya irta Uj-Zeelandból, hogy nemcsak az európai
ember üzi el a benszülött maorit hazájából, hanem
az európai légy is ugyanezen kegyetlenséget
követi el az új zeelandi légygyel. Két rosz közül
a zeelandiak inkább az elsőt választják, s mivel
az európai rovartenyésztéae magától) nagyon
lassan halad, az uj telepitvényekre dobozokban
viszik be az európai házi-legyet. Hihető, hogy a
polgárisodás magas lépcsőjén álló emberekkel
érintkezésben lévő, s azok közt tartózkodó élö
lények tehetségeiket a folyvást környező veszély-
lyel szemben, jobban kifejtették. Talán a vad
tájékon teljes nyugalomban élő hasonló rovarok,
kiket a viszontagságok nem tanítottak, nem oly
bátrak, élénkek és ravaszok; talán mikor saját
fajoknak edzettebb miveltebb serege a gyöngébbel
érintkezésbe jő, ugyanazon körülmény áll elő, mit
az embereknél észlelünk. A gyöngébb helyet ád
az erősebbnek.

Elég ennyit mondanunk a légyről; beszél-
jünk a moszkitóról, melyet még hál' Istennek mi
európaiak nem ismerünk, csak távoli rokonaikat,
a szunyogfajt üldözzük néha keservesen, ha általa
mi is megtámadtatunk. A moszkito szó spanyolul
van, s jelentése „legyecske." A benne levő méreg
nagyobb mint maga. Ilyen tövises rovarok teszik
élvezhetlenné a föld legbájosb tájékait. A mosz-
kito ki tudja fúrni még a bőrcsizmát is, nyári
napokon a éjjeleken a meleg tájékok lakóinak leg-
elkeseredettebb ellenségei gyanánt tekinthetők ez
állatkák, s nemcsak hogy az álmot lopják el, sőt
nem egyszer történt már, hogy az erdőben álomba
merült utast halálra csipdesték.

Kisérjük el angolunkat, kitől ez ismertetést
átveszem egy Uj-Yorkhoz közel eső majorba.
Szebb vidékre alig süthet a nap. Gyönyörű épü-
letet emeltek ott nyári és téli lakásul. Keleti olda-
lán egy folyondárral befutott veranda nyult ki.
Oda szoktak estenden kiülni, hogy az üde levegőt
élvezhessék. A veranda előtt virágos kert terült
el, s azontul a tengerig a legdusabb szántóföld
feküdt; azonban közbeesett még három vagy négy
holdnyi erdőség: két holdnyi még csaknem ősi
állapotban diszlik óriási fenyőivel, melyek alatt a
rezesbőrű indusok tanyáztak hajdan, szítták öblös
pipájokat, s élesítették halálos küzdelemre bal-
táikat; a másik holdnyi terület konyhakertté van
átalakitva, mely buján termi az európai főzeléket.
A veranda a ház legszebb része, itt szokott a
család valódi élvezettel mulatni a nyári hüvös
estvén.

A folyondárok között gyönyörű rózsák, s
másfajta virágok ezerszinü változatosságban nyuj-
tanak élvezetet a szemnek.

Az égboltozat tiszta kék, egy bárány-felhő
sein uszik a légűrben A hévmérő árnyékos helyen
kilenczvenhat fokon áll, s ha a tengerről szellő
nem lengedezne, a hőség kiállhatlan lenne. íly
körülmények közt a jeges kancsó és a legyező
elválhatlan barát szerepét viseli, ez utóbbi nem-
csak azért, mert mozgása által fris levegőt hajt,
hanem főkép azért, mert a moszkitokat kergeti el.
Ha a lakosoknak ezen állatokkal ellenségeskedés-
ben nem kellene lenniök, ez a tájék százszorta
többet érne az európai mérsékelt éghajlatnál; de
a moszkitótól sem éjjel, sem nappal nem lehet
nyugodni. „Még a legroszabbnak látszó tárgyak-
ban is Isten bölcseségét olvashatni ki," szólt
angolom szomszédjához egy szép amerikai hölgy-
höz, ki a verendán ült, „Isten semmit sem terem-
tett czél nélkül. De bármennyire meggyőződtem
is e tan igazságáról, minden bölcseségemmel sem
tudtam kifürkészni, hogy a világ nagy rend-
szerében a moszkito-légynek micsoda haszna
lehet?"

„Meglehet, hogy ön nem valami mély belá-
tásu bölcsész," szólt mosolyogva az angol hölgy-
„Először is tudnia kell, hogy a moszkitók a mo-
csárokban táplálkoznak. Nem arra figyelmeztet-
nek-e bennünket, hogy a mocsárokat kiszárítván,
szántófölddé alakítsuk át e miveletlen földterü-
letet. Továbbá, ott hol mocsárok nincsenek, a
forrásokból s folyamokból táplálkoznak a mosz-
kitók, s ezeknek bábjaival táplálkoznak viszont a
pisztrángok. S ha ön szereti a pisztrángot, miért
vonná meg tőlük kedvencz ételöket, hiszen attól
híznak meg legkönnyebben. Végül a moszkito-
csipés mintegy beoltja az embert a forróláz ellen,
mely oly gyakori a mocsáros helyeken, pedig
inkább elszenvedhetni a moszkito-csipést, mint a
hideglelés rázását.1' — A nőkkel legnehezebb
vitatkozni, félbe is hagyta angolunk a vita tovább
folytatását, megelégedve a moszkitót támogató
érvekkel.

A moszkito többnyire alant röpdös. Ha egy
társalgó teremben vagy tanuló szobádban beszél-
getsz, s történetesen ruhád alá csúszik egy mosz-
kito, ha nem rég óta tartózkodói Amerikában,
hirtelenében meg sem tudnád mondani, hogy
miért dagadozik lábad, melynek egyetlen gyönge
védfala a harisnya. A moszkito csipte meg, mely
a padozaton fölött röpülvén, kicsiny szemével
átallát a gyapotgyártmányon, fulánkját keresztül
szúrja, s kisziv annyi vért, mennyivel égető szom-
ját elolthatja. Ha ezzel aztán vége volna a mulat-
ságnak, szépen megköszönnők, de miután a mi
rovásunkra jóllakott, jutalmul az általa kinyitott
likacsba mérget bocsát. Ez aztán nagy viszketeg-
séget okozván, a vakarás által igen gyakran gyu-
ladásba megy át. Gyógyszerül a csipés ellen
szarvasszarv-szeszt szoktak használni, a miből
csaknem minden amerikai hord magánál egy kis
üvegcsében. A nők többet szenvednek a moszki-
tóktól, mint a férfiak, mert nincsenek oly biztos
öltönyben. Ne higyjük azonban, hogy a moszkito
mindig csak alant röpül, gyakran fől is száll az,
s röpdös minden irányban. Éjjel nem lehetne
csöndesen aludni, ha az ágyat moszkito-háló nem
környezné, s jaj annak, kinek az ágyfölvetéskor
egy pár moszkitoja a paplana alatt maradt. Kettő
épen oly kellemetlenséget okoz, mintha száz
kínozná; ha ki nem tudja ágyából űzni, mondjon
jó éjt az álomnak. Győzelmi dalt zúg, a mint hom-
lokodra telepedik le, s könnyebb megfogni a vil-
lámlást, mint a moszkitót.

Csak ugy lehet tőlök megszabadulni, ha nap-
pal tartják a hajtóvadászatot. Rendesen a falakon
s padozaton tanyáz, hol a tapasztalt szem könnyen
kiveheti e hivatlan vendégeket. Legkönnyebben
el lehet velők bánni, ha egy kefesöprüre egy
törülköző kendőt tekernek. Ezzel vigyázva leüt-
hetik a moszkitót, a nélkül, hogy a többit el-
rettentsék, s arra kényszeritsék, hogy valahová
elbuvjanak. Egy kevés türelemmel negyedóra
alatt kilehet pusztitani ez álomzavarókat a szobá-
ból, de vigyázni kell, hogy az ajtókinyitás alkal-
mával egy gonosz helyett más két gonoszabb ne
csuszszon be. A déli államok mocsáros tájékain
irtózatos moszkitó-bögölyök kinozzák az embert,
de még inkább a barmokat. A földet mivelő lova-
kon s barmokon nem egyszer láthatni kemény
szövetből készült nadrágot, mert nem tudnák ki-
állani a bögölyök csípéseit; a kocsisnak jobban
van dolga, ha t. i. erős pipás, mert ugy a mosz-
kito, mintabögöly, a füsttől tiszteletteljes távol-
ságban szokta tartani magát. S épen ezért az
erdőségeken utazók éjjelenként, hogy nyugodtab-
ban aludhassanak, füstölgő tüzet szoktak gyuj-
tani.

Azonban még a moszkito türhető azon légy-
fajhoz képest, mely Abissziniában embert és ál-
latot kíméletlenül támad meg, s nem egy tevé-
nek okozza halálát. E sajátságos légy darázsnagy-
ságu, narancsszínű, fehér és fekete gyűrűkkel.
Kettős ormánya testének két harmadát teszi.
Midőn az emberre vagy állatra száll, mintha valami
tüzesitett tű lenne, egy másodpercz alatt keresz-
tül szúrja a bőrt, megrázza magát, hogy ormánya
mélyebben menjen be. Az általa okozott sebből a
vér rögtön kilövell, ugy hogy folyását jó ideig
nem lehet el állitani, mire aztán, mint kész zsák-
mányra több légy seregei össze, s némelyik mér-
ges tojását a nyilt sebbe rakja le.

Ha európai légy száll reád, vagy ártatlan
szúnyog csip meg, jusson eszedbe, hogy mennyi-
vel boldogabb vagy, mint az, kit moszkito vagy
abissziniai légy kínoz." K. T. Kálmán.
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László Károly naplójából.
A palenqnei romok Mexikóban.

San-Juan-Bautista, Mexikó, márczius 25. 1861.

Micholi mahagóni favágó telepünkben körül-
nézvén s a felügyelő számadását megvizsgálván,
reggel Mátyás nevü félvér hű szolgámmal az on-
nan keletre 4'/4 n.m. mfldre esöPalenque nevü fa-
luba indultam vontató ökröket vásárolni. Termé-
szetesen lóháton mentünk, mert Mexikó ezen
részében a szekeret nevéről is elég ismerik. —
Örültem, hogy ezen ut most alkalmat ád az ottani
bámulatos romokat megnézni, melyekről oly so-
kat hallottam.

Utunk, egyike a legelőben kanyargó számta-
lan csapásoknak, az éjszakfelé a láthatárig terjedő
rónán, apró erdő foltok között vezetett. Jobb ol-
dalon '/ 4—% mérföldnyire végetlennek látszó
erdővel boritott sziklás hegyláncz huzódott nyu-
gotról keletre. Az ég tiszta volt s a nap oly ége-
tőn sütött, mint Magyarországaividékén az ebna-
pokban. Izzadtunk
éstikkadoztunk mind
a négyen, emberek és
lovak. D. u.4' 2-kor
Palenquebe értünk,
s minthogy Mexikó-
ban falukban s or-
száguttól félreeső kis
városokban vendég-
fogadó nincs, a volt
politikai főnökhöz

(Gefe Politico, olyan-
forma mint nálunk
a szolgabiró) Don
Miguel Gonzaleshez
száltunk, ki ugy szól-
ván egyetlen művelt
ember a faluban.

Gozales mexikói
szives vendégszere-
tettel fogadott, s jó

ebéddel ellátott,
mely egyszersmind
vacsorául is szolgált.
Megértvén tőle.hogy
•j, romok legközelebbi
része onnan egy n.
mérföldnyire esik,

mig a többi szét van
szórva a rengeteg
erdőben, s a legna-
gyobbik rom, az u. n.
,,Palota" maga egy
tömkeleg, — kértem,
hogy fogadjon szá-
momra egy vezetőt

másnap reggelre.
Azonban ő maga a
legszívesebb készség-
gel ajánlkozott, só-
gorával a svájczi szü-
letésü Don Alberto
J. Coller orvossal
együtt.

Házigazdám szo-
bájában egy tárgy
vonta különösen ma-
gára figyelmemet egy
darab mahagóni fá-
ból csinált, négy láb
átmérőjü szép kerek
asztal. Almélkodva haliam, hogy ezen asztal
fáját az ő apja vágta le egyik romépület te-
tejéről.

Másnap reggel mind a négyen lóháton elin-
dultunk a romokhoz. Az idő tiszta és kellemes
volt. Útunk sürü bokrokkal s erdővel borította
halmos vidéken s apró patakokon keresztül veze-
tett a magas hegyláncz tövéig, hol a Michol nevü
folyón, mely ott még csak patak nagyságu, átgá-
zolván, az első hegyre, melyen a romok már kez-
dődnek, felkapaszkodtunk. Lovainkat itt a fák
alá kötöttük 8 gyalog mentünk az erdőben szana-
szét levő romokot nézni.

Először egy, látszólag emberi kézzel össze-
hordott 60—80 láb magas kőhalomra másztunk fel.
Az ugynevezett „Palota" ez, gyanithatólag egykor
a z azt épitett néptörzs főnökének lakása, és egy-
Szerstnind a kormány hivatali épülete. A 3—4 láb
vastag kőfalak nagyobb része még fennáll. Tágas,
^zéies szobák nincsenek benne, hanem az egész
épület egyes vagy kettős, 9—10 láb széles, rövi-

a szobákat mind harántosan összjépitett falakkal
fedték be.

A falakon mind kivül, mind belől féldombor-
alakok s czifrázatok vannak valami keverékből,
mely a csalódásig hű utánzása a kőnek és kőfarag-
ványnak.

A kis sor szobán vagy inkább folyosón ke-
resztül menve, egy kis négyszög udvarra nyiló
folyosóra értünk, honnan a 8—10 láb mély, omla-
dékkal telt, dudvával s bokrokkal benőtt udvarra
roppant nagy kövekből rakott széles lépcsőzet
vezet le. A lépcsőtől jobbra az épület falát 8 —10
láb magas, 3—4 láb széles és fél láb vastag mészkő
táblák boritották, melyeken indián harezosokat
ábrázoló féldombor szobrok voltak faragva. A 228
láb hosszu s 178 láb széles épületnek nagy része
már csak romhalom, mely épen ugy, mint az egész
környék, sürü erdővel van benőve, sőt még az
épületek fennálló részének a tetejét is sürü bok-
rok, és vastag, magas fák boritják.

A romok között mászkálva, szobáról-szobára,
udvarról-udvarra menve, a földalatti részbe szol-
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U eob, hosszabb folyosókból áll. Ez ugy látszik
°nnan van, hogy a boltozatról fogalmuk sem levén,

gáló bejáráshoz jutottunk, s a magunkkal hozott
gyertyákat meggyujtván, lementünk. Hosszu sötét
folyosókba jutottunk, melyekbe egy kevés vilá-
gosság csak a folyosó végén levő keskeny nyila-
son hatott be. E folyosókban 5—6 láb négyszög
kőtáblát láttunk, a földtől egy láb magasra. E
folyosók alkalmasint a hadi foglyok börtönéül s a , láb hosszú, négyszögű kőoszlop feküdt/ melynek

ben. A tornácznak és egy szobának a fat'a tele
van képjelirással, melyek nagyobb része tisztán
látható.

Csudálkozásom tárgyai voltak itt azon 9 leir
hosszu, 6 láb azéles, és fél láb vastag mészkőlapok
melyekkel a folyosó és a szobák földe be volt bo-
ritva. Mert ha ezen épületeket oly barbár nép
épitette, mely még a vasat sem tudta használni, s
erőműszerei hihetőleg nem voltak: mikép tudták
azon 40—50 mázsás kődarabokat lefejteni a a
meredek magas csúcsra felvinni. Hogy vasat nem
használtak, nemcsak a faragványokon látható kő-
baltákból s csontlándzsákból gyanithatni, hanem
abból is, hogy ajtosarok helyett keresztüllyukasz-
tott kődarabokat használtak, melyeket a falba
beépitették és szijjakal kötötték a kaput rájok.

Innen lemenve, egy másik közellévő dombra
másztunk fel, melynek tetején templom volt. A
kültornáczról az ember egy belső szobába lépett,
melyben az ajtóval szemközt egy másik szobácska
volt, az ajtósarkakról itélve hijdan ajtóval ellá-
tott, és gyanithatólag a szentek szentje. Ennek

az ajtajánál jobbra
és balra a falba volt
erősitve a I-ső és 2-
dik számu rajz ábrá-
zolta két dombor-fa-
ragvány. Az ajtóval
szemközt e szenthely
belsö falába három

összeillesztett s
egyettevő kőtábla
volt erősitve, közép-
sőjén egy czifrasá-
gokkal környezett
nagy faragott fő, a
két szélső táblákon
pedig egy-egy férfi-
nlak, kinyujtott ke-
y.okben valamit, ta»
ián áldozatot ajánlva
a főnek. A fő talán a
napot ábrázolja, me-
lyet ők alkalmasint
imádtak. A faragvány
dombormű. A táblá-
kon van képjelirás is.

Megnéztünk egy
másik templomot is,
mely nem meszszire
egy másik még ma-
gasabb domb tetején
van. Ezen épület bel-
seje hasonló a most
leirottéhoz; de az
oltár-táblának csak
egy harmada van
meg a falban. Tor-
nácza egészen le van
omolva, s a még fenn-
álló rész is, az épület
tetején levő nagy élő-
fák gyökerei által

megrepedeztetvén,
leomlással fenyeget,
s azért a tornyába
való felmenés veszé-
lyes. Sajnáltam, mert
vezetőink azt mon-
dák, hogy onnan
pompás a kihtás az
északon elterülő ha-

tártalan rónára.

Ezen épületiek nem az idő viszontagsága
miatt dőlnek halomba, hanem a tetejökön növő
fáknak a kövek közé furakodó gyökerei, a mint
vastagodnak, mint meg annyi ék feszítik szét a
különben erősen épitett vastag falakat.

A tornácz előtt a he2y oldalán egy 10 — 12
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kőtáblák ágyaikul szolgáltak.
Volt ezen épületen egy torony is, melynek

szűk lépcsőin felmentünk, a mennyire a sötétség
s a körülöttünk sürün repkedő denevérek miatt
mehettünk. Ez hihetőleg őrtorony volt.

Ezután egy csonka négyszegü piramis alaku,
60—80 láb magos, kövekből összehordott dombra
másztunk fel, melyen két sor szobából álló szilárd
kőépület feküdt, udvar és legkisebb elő-vagy hát-
tér nélkül. Világosan látszott, hogy a dombot al-
kotó köveket emberi kéz hordta össze e rakta
halomba. Valaha lehettek felvezető lépcsők, de
azoknak már nyoma sincs, 8 a felmászás izzasztó
munka. Ezen épület is kormányépület lehetett,
hivatalszobákkal. A tornácz mindenik oszlopának
külfelén egy-egy nőszobor van, gyermekkel ölé-

felső része egy fél női alakot ábrázolt, ölében egy
csecsemővel. A nő fejéből felfelé és két oldalra
három rövid sugár vagy valami fejek áll ki, mely
az egeszet kereszt-alakúvá teszi. Bárha nem lehet
feltenni, hogy a faragómesterek keresztyének
lettek volna, n kereszt-alak más faragott czifráza-
taikon is látható. E faragványo'ínak csak a vélet-
len adhatott kereszt-alakot.

Az ezen templommal szemközt eső dombon
egy harmadik templom áll, melyhez — minthogy
benne semmi ujat nem láthattunk volna — nem
másztunk fel, hanem leindultunk a földalatti víz-
vezetŐ csatornához. Ezen domb tövénél ott láttuk
gaz és bokrok Között a második templomból
hiányzó oltárkő két harmadát, melyet egy észak-
amerikai, a rnexikói kormány tilalma daczára, el
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akart lopatni, de emberei tetten kapatván, azt
ott hagyták s elfutottak.

Lovainkhoz visszatérve, a magunkkal hozott
ebédet elővettük. Állott az kukoricza-lepények
(tortillák) közé rakott rántottából, kirántott csi-
béből és zsirban sült, törött fekete paszulyból. A
földalatti vízvezető csatorna beomlott részének
köveire letelepedve, a fák hűs árnyékában költöt-
tük el ebédünket, ama nevezetes, mondhatni
bámulatos régiségekről s azoknak építőiről beszél-
getve, s szomjunkat a csatorna üregéből rohanó
s lábainknál a romok között csörgő tiszta vízből
oltva. — A csatorna 8 láb magas és 6 láb széles;
kövekből mész nélkül van összerakva s azon
módra boltozva, mint az épületek szobái. A fél
lábszárig érő vízben a csatornába hatvan lépés-
nyire, azaz: addig bementem, a meddig egyenes
levén, a világosság behatott. Hogy azontúl men-
nyire terjed, nem tudom.

Ezen nevezetes nagy romokon kívül, melyek
ugy látszik mind kormány- és középületek vol-
tak, vannak apró házromok is szerteszét az erdő-
ben, több mérföldnyi területen s időről-időre a
rengeteg erdőkben folyvást bukkannak ujakra.

(Folyt kOvetk.)

az udvarmester

A palatínus udvara.
Elöbb Palatínus Pista, aztán István nádor,

végre a schaumburgi remete, — alig három évti-
zed folyt le, mialatt egy ember ezt a három czimet
viselte. Remény, büszkeség, harag váltották fel
egymást a szivekben iráuta, s meg kellett halnia,
hogy e három érzelemből egyetlen elviselhető
alakuljon: az engesztelődéi.

E férfiúról, kinek neve elválaszthatlan a
magyar történelemtől, terjedelmes könyv jelent
meg legközelebb német nyelven. E könyv szer-
zője eredeti forrásokból merít és elég vonzón adja
elő tárgyát, hogy érdekes müvét olvasóinkkal rövid
kivonatban megismertetni kötelességünkké tegye.

A nádor — ugymond a czimül idézett feje-
zet,— udvar és háztartásának berendezését udvar-
mesterére bizta, kinek e tekintetben egészen
szabad keze volt, s ki e feladatnak embere is volt.
Az udvarmester ugy gondolkozott, hogy ura szü-
letésénél s méltóságánál fogva első főur az ország-
ban, s azért nem is szabad, hogy őt bármely más
főur külsőségekben felülmulja; vagyis a nádort
övező arany keretnek ragyogóbbnak s értékesb-
nek kell lenni minden más keretnél. — Minthogy
pedig főuraink nagy részének akkori pompavágya

ismeretes, képzelhetni, hogy
keretje tömérdekbe került.

József nádor szerény, házias udvartartását,
tehát mindenekelőtt reformálni, renoválni, szóval
modernisálni kellett. Nem egy szolga elmozditta-
tott, kinek ez átalakitás nem volt inyére, s azok
helyébe ujak, ifjak, csinosak jöttek. Többi közt
az udvari belső két huszár és két vadász állomásra
sikerült az udvarmesternek oly egyéneket sze-
rezni elő, kik nemcsak magas szép alakjuk, de
rendkivüli hasonlóságuk által is feltüntek, ugy
hogy gyakran összetévesztették őket. Az egyen-
ruhák ép oly válogatottak valának, mint viselőik,
de még ezeknél is jobban az udvari 'fogatok. Az
elegáns és mesteri kocsikon halommal állt az
arany s ragyogott a selyem; lovak és paripák
mind a legnemesb fajoktól származtak, az udvar-
mester különös gondot forditott e kedvencz tár-
gyára. Figyelme azonban kiterjedt konyhára 8
pinczére is, melyeken szintén rajtahagyta alakító
kezének nyomát.

A főherczeg nádor, mindamellett is, hogy
édes apja házában ily fényűzéshez nem szokott;
ugylátszék, hogy osztja udvarmesterének néze-
teit, s szép izlési hajlamánál fogva könnyen el-
nézte a reformokat és átalakitásokat. Ez elége-
dettség azonban nem mindenkivel volt közös.
Tudjuk mennyi visszaélés történik nagy urak kö-
rül, ha azok engedékenyek, vagy nem mélybelá-
tók, s mivel az udvarmester az efféle visszaélések
kiirtását is czélul tüzte magának, csakhamar
ellenségeket szerzett.

Az elégületlenség az által is növekedett,
hogy a nádori udvarban bizonyos takarékossági
rendszert kezdtek követnie, mely merő ellentétben
állott a közönség szemeit kápráztató pompával.
A szokásos adományok és segélyezések szegény
emberek és közintézetek javára, nem folytak
többé oly gazdagon, mint a volt nádor alatt, s ez
annál rosszabbul esett, mert az ország több részét
nevezetesen Árvamegyét éhínség sanyargatta.
Az embernek eszébe kellett jutni: mily bőkezü-
ségét tanusitott az öreg nádor a nagy árvíz alkal-
mával, midőn nemcsak tetemes pénzadományokat
tőn, de még a csemegét is megszüntette asztalán,
mig az inség tartott, s annak értékét az Ínsége-
seknek adta.

A kik a főherczeg szivéhez közel állottak,
azt mondják, hogy csak érinteni kellett volna,
bizonyosan követi e részben apja példáját.De nem
volt a ki érintse, az ifjut pedig országos gondok
jobban elfoglalták, hogysem eszébe jutott volna.

Mindamellett is, hogy István nádor szerette

a társaséletet, csak kevesen képezék rendes társa-
ságát. Kivéve diszebédeken és tánczvigalmakon,
mely utóbbiak alkalmával igen szeretetreméltó
tudott lenni hölgyek irányában. Egyéni, testi és
szellemi tulajdonai és magas állása daczára azon-
ban a szerencse ez ajándékait nem használta fel,
sem bensőbb, sem lazább viszonyt nem kötött
nőkkel, s a mint Bécsbe, mikor még ujoncz volt a
társaséletben, a kisértéseket sikerrel kiállotta,
ugy megtartotta szabadságát nádor korában is.

A főherczeg társalgása arra szorítkozott hogy
hetenkint párszor estélyeket adott, melyre min-
den rangu főurak voltak hivatalosak, hanem
ezek inkább csak pipázó és játszó összejövetelek
voltak, melyekbe némelyek a népszerüség egyik
lépcsőfokát látták, de mások, péld. a jelen könyv
szerzője is a kényelmetlen confidentiát.

„A nádor környezetében —mondja — többen
voltak, kik szerették volna őt e körből kivonni,
mely a közönségnél ugy, mint a magas köröknél,
csakhogynem egyforma érzelemmel, szemet szurt.
Elnevezték az estélyeket: magyar ügyi értekezle-
teknek. A nádornak a legjobb szándéka s közvetve
talán politikai czélja volt ez összejövetelekkel.
De nem érte azt el, sőt vendégeinek azon bizalmas-
kodása, mely a hozzá közel állók szemeiben némi-
leg tolakodásnak tünt fel, végre kényelmetlen lett
rá nézve. Ezt lehet annak okául adni, hogy az
emlitett estélyek később megszüntek.

„István nádort magasságra emelte az aura
popularis, mindamellett sem kevélység, sem vak-
bizalom a jövő iránt nem férkezett szivébe. Elfo-
gulatlan maradt és szemei előtt még az a lehetőség,
sőt valószínüség is lebegett, hogy népszerüségét
elébb-utóbbelveszti. Magyarországon ahozvalók
voltak az állapotak. A kormánynyal való kiegye-
zés nem béke, hanem csak fegyverszünet volt; ez
nem kerülhette ki a nádor figyelmét, s talán innen
eredt előbbi megfontolt magaviselete lelkes ünne-
peltetései alkalmával, s innen eredt az, hogy ele-
inte kimondott azon nyilatkozatát: ha a kormány
kívánatait teljesiti, olyan nádort mutatok neki, a
milyen nem volt, — később maga is ábrándnak
tekintette, az.ifju lélek ábrándjának s tapasztalat-
lanságának és nem egyébnek szép álomnál."

E g y v e l e g .
— (Hajóforgalom Fiuméban.) Fiuméba 1867.

évben érkezett 3209 terhelt hajó 75,465 tonnával
s 6.165,632 ftnyi értékü árukkal; — elhagyta a
kikötőt 3610 hajó 82,054 tonnával és 5.445,198
ftnyi értékü árukkal.

Az állatkert és legmagasabb lakója.
Tavaly, a koronázás előtt nem sokkal, felsé-

ges királynénk megsétálta volt az állatkertet.
Xántus ur, a kert derék igazgatója, alkalmat
talált elmondani, hogy nincs még zsiraffunk; Lu-
xenburgban pedig több is van. „A mi Luxenburg-
ban van, az nem az enyém, hanem a császáré" vá-
laszolt a felséges asszony. „Forduljanak azonban
hozzá; remélem nem tagadja meg keresőket!"

Ez akkor ennyiben maradt. Később értesitést
kapott Bécsből az állatkerti igazgatóság, hogy
válaszszon zsirafFot: akár az anyát, akár a fiatalt
ide ajándékozza ő Felsége.

Ilyen uton került ez év tavaszán állatker-
tünkbe a képünkön tisztelhető „ő magassága." Az
ajándékozás még a mult őszön történt; mégis
csak most a tavaszon hozhaták el, mert nem volt
háza. íly magasságos uraságot nem lehet a közön-
séges lények szállására quartélyozni; extra palota
kell az ilyenek számára.

Extra palotája disze az állatkertbeli épüle-
teknek, valamint ő maga az ottani lényeknek.

Nem én dolgom, leirni tudósán, hány csülkös,
hány patás; mi az eledele, hol a hazája. Én csak
azt beszélem el, hogy bámulatos lény; akár meny-
nyit tudtunk felőle, ha láttuk is párját régebben,
— mégis meglep, mikor rátekintünk. Husból —
csontból hogy tud oly sokat gyűjteni széna-kosz-
ton egy év alatt! Magassága ott is, a hol legkisebb,
hátul a faránál, másfél öl körül van; onnan pedig
olyan meredeken szalad föl a füléig, mint épen
egy gémes kut. A mint áll nyugodtan és még
csak fülét sem mozditja a bámulok felé, való-
ban felette hasonló a puszta gémes kutjához.

Puszták szülöttje ő is, afrikai pusztáké. Mesz-
szire látszik és messzelát, mikor ott van hazája-
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ban. A ragadozó tigris, párducz, oroszlán mérföl-
dekre megpillantják és sóvár vágygyal közelednek
üldözésére. De ő is észreveszi a veszedelmet és a
tágas pusztában menekülést adnak könnyü, hosszu
lábai.

Ez a pesti Luxenburgban született; soh'sem
látta Afrikát. Mikor ugy elmereng, talán oda vá-
gyik az ismeretlen hazába!

Az állatkert többi része él és gyarapodik.
Halandósági tekintetben különösen kedvezö volt
a mult év: 8 —900-ra menő létszámból a téli hó-
napok alatt 20 sem pusztult el. Nagy érdeme van
ebben kétségtelenül a szakértő és pontos felügye-
lésnek. Az elpusztultak között nevezetes volt az
óriás kigyó. Ide hozták tavaly novemberben; itt
élt egészen májusig: és nem evett egy falatot sem
soha. Természetes, hogy el kellett pusztulnia. De
hát nem csodálatos-e, hogy annyi ideig étel nél-
kül kibirta?

Többi ismerőseink élnek és jó egészségnek
örvendenek. Azok közt, a kik ez évben és itt lát-
tak napvilágot, feltünő a teve urfi. Hórihorgas
teremtvény; darabjai esetlenek és mozdulatai any-
nyira ügyetlenek, mint a mily kecses testalkatu és
kerekded mozdulatu szomszédjában a könnyü kis
gazella.

Egészben véve szép és Ízletes e kert; nem-
csak állát-, de növényvilága is egyre gyarapodik.
Szórakozásra szánt időt nem igen lehet Pest kö-
rül jobban eltölteni, mint ott. És mindamellett
nem hiszem, hogy a látogatók száma ez évben
emelkedést mutatna. Inkább az ellenkezőtől tar-
tok. Mi lehet ennek az oka most, mikor a megsza-
porodott és mindamellett egészen igénybe vett
forgalmi eszközök eléggé mutatják, hogy a pesti
közönségnek gyakran szórakozó része feltünőleg
megszaporodott? Miért nem járnak ide is többen,
mint eddig?

Egy kis szerencsétlenség az oka, ugy hiszem.
Tavaly az év első felében feltünő nagy szám láto-
gatta. Történt aztán a nyár közepe tájatt, hogy a
vendéglős megszökött. Mást nem lehetett találni.
Az éhes-szomjas közönség boszankodva ment to-
vább és inkább el sem jött ujból, minthogy éhe-
szomja megint kielégítetlenül maradjon.

Az idén sem volt valami szerencsés a ven-
déglős választása. Étlapja drágább, mint a város-
erdőbeli más helyeké, főként mint a leglátogatot-
tabb Klemensé. Aztán ha több vendég van, csak
egy részének tud enni adni.

Ilyen okok miatt aztán lasaan-lassan elszokik
a közönség és visszaszoktatni nem csekély mester-
ség. Magam hivtam többször némelyeket, hogy
menjünk az állatkertbe vacsorálni; ott szebb a
helyiség; csöndesen leszünk és azonfelül egy de-
rék intézetet segitünk fennállani.

Elismerték, hogy igazam van, de még sem
jöttek. Miért ? Azért, mert Klemenshez szoktak.
A megszokás és elszokás felette nagy szerepet
játszanak minden olyan keresetnél, mely a közön-
ség tetszése szerinti pártolástól függ.

Most az állatkertben hétfőn esténkint bálo-
kat rendeznek. Azzal akarják, egyebek közt, oda
gyökereztetni a megszokást. Óhajtjuk, hogy sike-
rüljön a czél, ha bállal, ha más uton. Valóban szé-
gyen volna ez intézetnek elhanyagolása. Ha nem
volna, epekednék érte a közönség; ha megvan,
pártolja hát ugy, hogy fölvirágozhassék.

Ne tessék azt hinni, hogy a miért Klemens-
hez vagy hova tetszett szokni, másutt már nem 18
esnék jól a mulatás. Tessék csak eljőni egyszer-
kétszer az állatkertbe, meg méltóztatnak látnij
hogy ott is legalább oly jól érzi magát, az em-
ber, mint a más megszokott helyen. R. Lajos.

[ellékleí a fasárnapi Ujság 32-ik siámáhoi
Irodalom és HÍ 11 veszet.

— (Tompa Virágregéi) épen költőjük halála-
tor jelentek meg neg) edik, az eddigieknél sokkal
pompásabb és izlctesebb, valódi dísz kiadásban,
Heckenast Gusztávnál. A fincm és súlyos velin
papirra nyomott lapokat csinos keret zárja körül,
a czimlap több szinü nyomatban allegóriái képben
tünteti föl a megszemélyesített virágszellemeket.
A kiállitás most már méltó a költői tartalomhoz;
8 hiszszük, hogy a közönség s kivált a hölgyvilág
sietni fog kedvencz költője e szép müvét a jelen
kiadásban megszerezni könyvtára vagy díszasz-
tala számára. Ara 2 ft. 50. kr.

— (A képzőmüvészeti társulat csarnokában)
Székely Bertalantól egy nagy eredeti kép van
kiállítva, mely „Nepomuk szent János mennybe-
menetelét'4 ábrázolja. Oltárképül van festve a n.-
becskereki g. e. templom számára. A szent lebeg
az ég felé angyalok között, mialatt lenn a prágai
hidon emberek, fáklyákkal kezökben, a habok
közt keresik hulláját. Ez alsó rész kiválóan jól
sikerült 8 kitünőleg van megvilágítva. A ritka
szép oltárkép méltó a megtekintésre.

** (Uj zenemiivek.) Rózsavölgyi és társa mü-
kereskedésében ismét két zenemű jelent meg;
egyik „Les querriers" franczia czimmel, zongo-
rára szerzé Ritter Th., ára l frt.; másik ,.Czigány-
asszony sátora" kedvelt csárdás, zongorára szer-
keszté Sárközy Ferencz, ára 50 kr.

Egyház és iskola.
*• (A tiszai ág. hitv. kerület) Iglón ülé-

sező superíntendentialiá gyülésén az eyyházközi
egyerjoguság kérdése tárgy altatott, több nemü
sérelmes eset alkalmából. Nyíregyház község in-
ditványozta, hogy az országyülés fölkeressék az
1848. 20. törvényczikknek végre teljes életbe-
léptetésére és egy interconfes^ionalis törvény
hozatalára; ha azonban a törvényhozás nem venne
magának időt a törvényalkotásra, ugy a kerületi
zsinat utasítsa lelkészeit, hogy jövö évtől kezdve
a 20. tezikket a vegyes házasságoknál léptesse
életbe, a protestáns atya vallására keresztelvén
minden gyermeket, az eskttést a kath. lelkész
kihirdetés megtagadása ellenében is huzavona
nélkül eszközölje, s az áttérést, inint a katholiku-
sok, minden formalitás nélkül foganatosítsa. A
zsinat elhatározta felírni az országgyüléshez a/;
184.8. 20. egyenjogusitási törvény haladéktalan
keresztülviteleér, a inditvány második részét
pedig oda módosította, hogy a lelkészeknek az
egyenjogúság értelmében történt eljárásút speci-
ficus esetekben a püspökség védelme alá fogja
venni.

** (Szabó József) püspökké szenteltetésének
emlékére következő alapítványokat tett: az
esztergomi székesegyház javára 1000, az érseki
papnövelde részére 1000, az esztergomi egyház-
megye káplányainiik és iskolamestereinek segé-
lyezésére 1000—1000, végre az esztergomi apá-
czák javára 500 f'rtnyi, összesen 450Ú forintra
rugó alapitványt.

** (A nagy- körösi ref. gymnazium) tanulói-
nak létszáma a bevégzett oskolai évben 329 volt.
Ez intézethez tanitó-képezde is van csatolva.

** (O Felsége) a közép-szolnokinegyei nagy-
dobai helv. hitv. ev. egyházközségnek temploma
fölépitésére, a prot. egyházi és iskolai czélok elő-
mozdítására rendelt átalányból kétszáz forintnyi
segélyt engedélyezett.

# (Holdmezö- Vásárhelyen) f. hó 2-kán Tóth
'Ferencz ottani ref. lelkész hivataloskodásának
félszázados ünnepét és aranyinenmegzőjét ünne-
pelte. E ritka ünnepélyen számosan voltak jelen
mind az egyházi, mind a világi rendből.

Ipar, gazdaság, kereskedés.
** (Aratási kilátások a külföldön.) A „Gaza.

Lapok" konstantinápolyi tudósitója irja, hogy a
ttlint a fővezér őtetiuforinálta, a török birodalom-
ban az idei aratási kilátások igen kedvezők. Oláh-

.országban a buza középszerű, árpa és zab eaekély,
.^.kukoricza jó reményekre jogosit.

** (Rácz Károly) hegymászó vasuti szerke-
zetet talált fel, melynek segitségével könnyen
jeliét hegyekre vasutat épiteni. Azt mondják,
ü o gy alig kerül 25%-kai többe az eddigi vabuti
^érkezetnél. A fából készült minta kész, s a
feltaláló inár folyamodott is szabadalomért.

** (A szliácsi fürdőt) megvenni szándékozó
részvénytársulat nevében Vass Samu gróf a föld-
mivelési miniszteriumhoz e társulat alapszabályait
benyújtván, ezek a miniszterium részéről az alakuló
közgyülés magtartására való felhivással helyben-
hagyattak.

** (Szarvasmarhák, juhok és nyers állati ter-
mékek) csak óvintézkedések mellett vitethetnek
Magyarországból Sziléziába és Csehországba.

Közlekedés.
f (A közlekedési miniszterium) az országgyü-

lés elé három uj vaspálya-törvényjavaslatot készül
előterjeszteni, ha t. i. az országgyülés időt vehet
magának e tárgyra figyelmet fordítani. E vasu-
tak: az arad-temesvári, melyre a concesóiót
Klapka nyerte ki; az eszék-sziszek-fiumei, melyre
szintén négy consortium pályáz, és a kolozsvár-
brassó-moldvahatárszéli, melyre szintén több vál-
lalkozó jelentkezett.

•f (A csatornákra) vonatkozólag a pest-cson-
grádi és tisza-lök-gyomai csatornák felett az elő-
munkálatok a közlekedési miniszteriumban be-
fejeztettek, s határoztatott, hogy e csatornák
nem államgarantiára építtessenek akként, hogy
az épitő társulatok tulajdonában maradjanak,
hanem az állam, mihelyt kiépíttettek, átveszi
azok tulajdonát. A csatornák részben készpénzen
építtetnek, részben kibocsátandó ezüstre szóló
kötvények árán, melyek a csatornák jövedelmei-
ből lesznek lassankint beváltandók.

** (Az alföldi vasutat) még ez ősz folytán
kezdik épiteni. Két felügyelőségre osztatott, nagy-
várad-szegedi és szeged-eszéki részre. Az utóbbi
rész sokkal hamarább el fog készülni, mint az
előbbi, mert Szegedtől Zombor felé a földmunka-
latok nagy része már nehány éve készen áll.

S (A kormány) gr. Pejachevich Lázárnak b.
Rauchnak és gróf Pongrácznak az eszék-sziszek-
károly város-fiumei vasútvonal előleges munkála-
tára engedélyt adott.

*" (A magyar miniszterium) az engedélye-
zett uj vaspálya-vállalatokkal, a szállitási bér
maximumát illetőleg következőkben egyezett
meg. Mázsánként és inértf öldenkénti: I. oszt.
2 kr., II. oszt. 2% kr., UI. oszt. 3V2 kr. Kivéte-
lek teljes kocsirakományokra gabonánál, lisztnél,
vxú és műfánál és féiueknél l<!

 10 kr., kősónál,
kőszénnél, téglánál s köveknél 9

/ I 0 kr.

üli
** (A pénzügyi bizottság) legközelebb elő-

terjeszti jelentését a budget felett, mely ki fog
osztani és a képviselőház által az új ülésszak kez-
detével, azaz szeptember 12-ke után tárgyalíatni.
A bizottság hajlandó megtagadni az államadósság
kezelése fejében feLzámitott 2,000,000 ftot, mint
nem törvényest, a péozügyér azonban az elhatá-
rozást a jövőbudgetre kivánja fenntartani, miután
e tárgyban még folynak az alkudozások az osz-
trák minisztériummá!. Továbbá megtagadja a
bizottság a Bach-Schmerling-Majláth korbeli
nyugdijakat, kivéve azokat, melyek az 1000 ftot
meg nem haladják, s utasittatni kéri a pénz-
ügyért, hogy a nyugdíjasok lajstromát, tekintettel
arra vajjon 184b eiőtt vagy után szolgáltak-e?
— nyújtsa be.

— (A képviselőház) aug. 4. és 5-ki ülésében
véderőről szóló törvényjavaslat részletes tárgya-
lása volt napirenden, s a törvényjavaslat, nehány
kisebb módositással, végig elfogadtatott. Az aug.
6-ki ülésre si honvédségről s/.óló t.-javaslat részle-
tes tárgyalása van kitűzve; s e tárgyalások befe-
jezése után, hihetőleg jövő kedden vagy szerdán
az országgyülés 4 vagy 5 hétre el fog napoltatni.

** (A Deák párt) conferentiájúban a minisz-
terelnök és Deák Fer. nyomósán figyelmeztették
a párt tagjait, hogy a szőnyegen forgó törvényja-
vaslat tárgyalásain szorgalmasan megjelenjenek, s
erre a már netalán eltávozott képviselöket is
figyelmeztessék. Különben is e tárgy befejezte
után az ülések elnapoltatnak.

** (A pénzügyminisztériumnak) eddigi négy
osztályát hat osztálylyá szervezik, és pedig sze-
mélyzetire, egyenes adóra, nen egyenes adóra,
korona-jószágokra, bányaügy re és pénztári ügyek-
re. Minden osztály több departement-tal fog sza-
porittatni, ellenben a decentralisatio néhány más
departeinentnek feloszlatását vonta maga után.

** (Fest államtitkár) a kereskedelmi minisz-
tériumból kilép ás az anglo-hungarian bank igaz-
gatósági tanácsosa leszen; ugy szintén Weninger
Vincze elhagyja a pá'syügyininiszteriumot és a
magyar általános hitelbanknál fogad el egy kivá-
ló állást.

** (Pestváros tanácsa) a katonaság részéről
a polgárság ellen utóbbi időkben előfordult számos*
kihágások folytán indíttatva érzé magát kérvényt
intézni a honvédelmi miniszteriumhoz az iránt,
hogy teljes befolyását felhasználván, igyekezzék
kieszközölni, miszerint a katonák valahára szol-
gálaton kivül fegyvert ne hordassanak. E kér-
vényre a városkapitányság egy előterjesztése
adott okot, mely szerint a katonaság kihágásai
egyre szaporodnak, legközelebb is hat izben for-
dult elő, hogy békés polgárok felfegyverzett ka-
tonák által megsebesittettek.

•* (Nász.) B.Eötvös József miniszter leányát,
Ilonát aug. 2-kán vezette oltárhoz Návay Lajos
földbirtokos. Tanuk voltak: gr. Andrássy Gyula
miniszterelnök s Kárász Benjámin csongrádme-
gyei főispán. Az egyházi szertartást Lipovnitzky
István püspök 8 miniszt.tanácsos végezte a buda-
svábhegyi kápolnában. — A költeményeiről Ume-
retes Rajka Teréz k. a.-t Kolozsvártt aug. 2-kán
vette nőül Varga Lajos s.-pataki tanár.

•• (Révész Bálint leánya) Révész Emma e
hó 3-ikán 17 éves korában Debreczenben elhunyt.

** (A Beniczky - ügyben) következő felhivást
tett közzé a pesl.városi kapitányság: „Azon név-
telen levél irója, ki f. aug. 3-ról Beniczky Lajos
ügyében a pestvárosi főkapitánysághoz czimzett 8
a Lipót-külvárosban feladott levelet irta, felkére-
tik, hogy velem személyesen értekezni, va<iy egy
ujabb levélben — a névtelen levélben homályosan
jelzett körülményekről — bővebb felvilágositást
adni sziveskedjék. — Pest, 1868. aug. 4-én. Pol-
gár Károly, h. kapitány." Mint a „P. LL"
tudja, ezen itt idézett levél igen fontos adatokat
tartalmaz. Ugyane lap szerint azon estve, melyen
Beniczky eltünt, ez utóbbit Thaisz fiakkeren látta
menni, <ie a mely fiakkernek a számát mai napig
sem lehetett kitudni.

** (A leyigyel emlékszobron) következő fel-
iirat olvasható: L'ésprit immortel de la Pologne
I Par uoe lutt« sanglante et seculair Proteste contre
| l'oppression de la force Et sur le libre sol de

l'Helvetie Fait appel a la justice de Dieu et du
monde. (Lengyelország halhatatlan szelleme egy
századom véres harczban tiltakozik az erőszak
elnyomása ellen és Hel ^ozia szabad földjón Isten
8 a világ igazságára hivatkozik.) ltí. aug. 1868.
A felirat lengyel, latin, franczia és német nyelven
van bevésve.' Egy helyen Lengyelország czimere
áll s alatta a lengyel ima: „Dieu sauve la Po-
logue!-' (Szabadítsd meg Uram Lengyelországot!)

I ** (Rózsa vándor,) a puszták hires fia, csend-
| biztossá lett Csongrádmegyében. A napokban
elfogott három fegyveres rablót, a kik Babáj neve
alatt pusztitgattak.

** (A pápai zuávok) statistikájából látjuk,
hogy 30 külön nemzetiség van köztük képviselve,
ezek közt — egy magyar.

** (A külföld) mindinkább felismeri Magyar-
országnak ujabb jelentőségre vergődését; Pesten
csak a mult hóban 5929 idegen volt; most pedig
hire jár, hogy az amerikai Egyesült-Államok és
Laplata köztársasága konzulátusokat akarnak ál-
litani Pesten. Ez államok rokonszenve hozzánk
mindig nagy volt, s kivált Lap! at ában ujra feléledt
közelebb elhunyt hazánkfia, Asbóth Sándor tábor-
nok és amerikai követ ottani működése által.

** (A tüzvész) luxáét nagyszerü pusztitásokat
tesz hazánk különböző vidékein. Lukárton m. hó
28-án több lakház a gazdasági épület hamvadt el.
Perbeczen pedig, mialatt, a lakosok a mezőn dol-
goztak, tüz ütött ki, mdy csakhamar 184 házat ea
melléképületet hamvasztott el. Sok marha, élel-
miszer és ingóság is odaveszett. 229 család káro-
sult meg Az összes kárt, 129,879 frtra -ehetni.—
Julius 24-én meg a regényes fekvésü Tdrkányon
volt tűzveszély. Égy csűrben :i gyermekek gyufá-
val játsztak, s vigyázatlanságból azt felgyujtot-
ták. A tüz gyorsan terjedt ugy, hogy három ór
alatt 13 ház| 13 istálló és Céűr lett a lángok mára
talékává.

4* (Kolozsvár városa), hiven régi jó hírnevé-
hez, a történelmi társulat fogadására fényes ké-
születeket tesz. A társulat fogadására kinevezett
bizottmány a napokban tartá első értekezletét.
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Egyelőre abban állapodtuk meg, liogy az or?zág
különböző pontjaira felhívásokat küldenek egye-
sek- és hatóságokhoz, hogy a történeti és régészeti
becsesei biró érdekesebb tárgyakat és okmányokat
küldjék be a gyülésre, melyek a muzeumi tisztvi-
selőség felügyelete alatt közszemlére lesznek kiál-
lítva. Meg lesznek a családi levéltárak tulajdono-
sai is keresve, hogy levéltárukat, a mennyire a
körülmények engedik, nyissák meg a történeti
társulat tagjai előtt. Már néhány nevezetesebb
levéltár e végre meg i.« van nyerve. A társulati
tagok megérkezte után a .szokásos ismer -edési
estély lesz megtartva, melyet másnap gyülés fog
követni, — ezután mindenki tetszése szerint oszt-
hatja be idejét, s a. szemlére kitett gyüjtemény-,
muzeum-, vagy magán-levéltárakban buvárkod-
hatik.

** (A történelmi társulat kolozsvári kirándu-
lására) a tiszavidéki, állam- és déli vaspályák
továbbá az első Duna-gőzhajózási társaság igaz-
gatóságai Magyarország területén levő összes vo-
nalaikon — illetőleg a gőzhajó-társaság Pozsony-
tól Orsováig és vissza — megengedték, hogy a
társulat tagjai, a társulat választmánya által kiál-
litott igazolási jegyek elŐtnutatása mellett, az
odu- és visszautazási viteldíjnak csak felét fizes-
sék. Tart ezen árleszállitási kedvezmény f. é. szept.
10-től okt. 10-kéig. Fölkéretik azért minden, e
kirándulásban részt venni óhajtó t. cz. tagtárs,
hogy neve és lakása, (utolsá postája) pontos kije-
lölése mellett, legföljebb augusztus hó 31-ig iga-
zolási jegye átvétele iránt t. Pauler Gyula társu-
lati jegyző urnál (belváros, papnövelde utcz-i 1.
ez. 2. emelet) intézkedjék. E jegyek előmutatása
mellett Kolozsvártt a t. tagok, a város szives
vendégszeretetéből, szállásbsn is fognak része-
sülni. Pest, júl. 20.

*• (A deési régi várat,) mely őatünk bejövete-
lének emlékeit őrzi, gondoskodása alá vette, s
eddigi elhanyagolt állapotából kiemelte Torma
Károly, főispán. Vajha e nemes példa követőkre
találna, 8 hazánknak számtalan düledező, de be-
cses történelmi emlékeit (köztük Hunyad várát)
lelkes honfiak gondjaik alá vennék.

** (Juhász bandájáról) sok érdekest, irnak
Somogyból. E banda, melynek két hirhedt feje
van, Juhász András és Druzsin. eddig még min
den elővigyázatot kijátszott, és mtgmenesült
az üldözések elől. Majd itt. majd ott tűnik föl,
rabolnak, néhol azonban csak mulatnak s jól fizet-
nek. Igy a kaposvári uradalomhoz tartozó répási
erdőkerülőnél is megjelentek, lakomát rendeltek,
* miután ettek-ittak, 5 Napóleon-aranyat adtak a
háziasszonynak. A házi gazdának pedig Juhász
egy duplacsövü fegyvert adott, hogy azt másnap
azal-óbüikasznárnak adja át— kitől elrabolták—
azzal a nyilatkozattal, hogy már nincs rá szüksé
gük; aztán irást kérjen tőle, hogy átvette a fegy-
vert, s ez elismervényt majd annak idejében at-
szolgáltassa. Másnap pedig Magyar-Kgresre álli-
tottak be, s t'ényes nappal összecsóditették a f*lu
népét, 4 akó bort fizettek, s az utczán összecsó-
dülők közé ezüst pénzt szórtak. E banda 4—5
tagból áll, jól föl vannak fegyverkezve s vakme-
rőségük bámulatos, mint ez kitünt a nyiresi csár-
dánál, hol — mint már irtuk — egész harczot
álltak ki a hatóság üldözőivel, s hol Bogyai Vin-
cze is megsebesült.

•* (A hirhedt Babáj György.) ki Csongrád
vidékét ég magát Szegedet is folytonos félelem-
ben tartja, makói, oláh születésü, előbb juhász
volt, később katona lett; 30—35 éves, erőteljes,
bátor ember. Ö a vezére a nagyobb rabló csapat-
nak, mely némelyek állitása szerint 5—6 főből
áll; a kisebb csapatot, mely amattól elvált s ösz-
sze&en 3—4 főből áll, Tóth Mihály h.-m.-vasár-
helyi születésü rabló vezeti. Legujabb tudósitás
szerint a szarvasi csendbiztos Babájt és két társát
lelőtte.

•* (Román szinészek.) Aradon Paskaly M.
román színtársulata vendégszerepel. Az elsö elő-
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adást roppant közönség tekintette meg, zsúfol-
tabb volt a szinház — mint irják, mint mikor a
Pauli-pár vendégszerepelt ott. Nemcsak románajkú
testvéreink —- irja az ,,Alföld" — hanem váro-
sunk müvelt közönségének szép része is oszto-
zott a román szinészet — ez ideig nagyrészt
terra incognita — iránti érdekeltségben, és a
nyujtott műélvezet nemcsak megfelelt, hanem
nagyban felül is múlta várakozásunkat. Paskaly
M. maga olv kitünő szinész, ki bármely elsőrendü
színpadnak is díszére válnék.

** (Az országos honvédmgélyzo alapból) esz-
közölt 31-dik utalványozás alkalmával i>5 egyén
közt 4177 frtot osztatott ki végkielégitésképen.

°* (A pécsi izr. iskola) szolgájának leánya
viszálkodások után küKin élt férjétől.Ez többször

** (Tanórák adására) vállalkozik egy hiva-
talnok a délutáni órákban. Ezelőtt huzamos ideig
tanár volt. Tanit bármely gymnaziális tantárgyat
magyar és német nyelven. Bővebb értesitést szer-
kesztőségünk ad.

Nemzeti szinház.
Péntek, jol. 31. „A király házasodik" Vigjáték 3 felr.

Irta Tóth Kálmán.
Szombat, aug. 1. „Afrikai nö." Opera 5 felv. Zenéjét

szerz. Meyerbeer.— Lederer József a darmstadti udv. szin-
ház tagjának föllépése.

Vasárnap, aug. 2 ,.A czigány." Népszínmű 3 f«l»-
Irta Szigligeti.

JletfS, aug. 3. „Ugy semmit tevő." Vigjáték 1 felv. Irta
Legouve, ford. Berczik A. — és „Borura derű." Vigjáték
1 felv. Irta Girardin E. forditotta Feleki.

Kedd, aug. 4. „Lohengrin." Opera 3 felv Wagner
kérte, hogy jöjjön vissza, de hiába. A férj júl. 26- ! Kikhárdtól.
kán oda ment" nejéhez, ki apjánál lakott, azt ke- j T A . &erd« aug 6. „Az árva fiu is a londoni koldusok."
-„„ »••! !'-•... • i- i • • i x . l • Dráma 5 felv. Dmaux e? Lemoin után franeziabol íord.
resztül lőtte, magát pedig keíszurasaal végezte ki. [ ^„Tessy g

** (A belqrádi tömet/és kivégeztetéseknél) \ Csütörtök, aug. 6. ,,A iroubadour." Opera 4 felv. Zené-
tudvalevőleg egy ti-zt, is megfövetett. állitólag az j i é t s l ! e r z - V e r d i - " Lederer J. második föllépése.
O9zlo:jról — melyhez egy elitélt kötözve volt, — j .„ , . „. , . . ,
lepattant golyó" által."Ezzel ellenkezőleg a z t ! ISZerKCSZtOl 111011(1 i l l l lValO.
irják az „O-a-nak, hogy az illető tisztet a kö- j — Ipotyság;. Z. S. Megvalljuk, hogy a beküldött ver-
zönség közül lőtte le valaki. ! gekben igen kevés élvezetet találtunk. Egy-egy szikrácska

t lövész-ünn-pélyen ' f e l v i l l a n i u " o t t u l á n ; ( k " k ö l t o i é r n e k s v a ' ó d i "(b*r k is * (A legjobb lövő) n
Poszler Mihály földművelő Bi'es»enzből, ki 'A Ifi-
véarc il mezei c/-éltár>!án fiO kiirt lőtt, irJin-iI többet
nem is> lehet l'íni, ugy hogy már ő maradt, :i lö-
veszkirály.

•* (Egy svájczi) túrt nemrég vissza Luzern
kantonba Amerikából, hol tiz év alatt tetemes
vagyo-ira tett szert.Rövid ideig nővérénél lakott,

fejlett) tehetségnek nyomaira akadni nem birunk. Ha a nép
fia verseket csinál, vagy épen rögtönöz is, melyet csakis
épen versek, — még azért nem népköltő. Íly versmondója
majd minden vidéknek van; s társai köat sokkal különbet
is találunk az ismertetettnél.

— Najry-Várad. M. S. Az állandó szinház terre
csinos. De az egész ügy, mint ön is irja, még sokkal bi-
zonytalanabb s jövője kétesebb, mintsem közlésével sietnünk

Azt sem tudjuk, a terv el van-e fogadva jelenkellene
kinek kedves kis hároméves leánykája volt. Épen | alakjában. -- Óhajtandó mindenesetre hogy a szép eszmét

- J J -'f | a lelkes n.-váradiak elaludni ne engedjok.
' — N.-Kalló. F. Á Hogy önben tehetség van, öröm-

mel ismerjük el. „Erini'% is jobb most. mint volt, bár még
szebbnek szere'nök. A „Teljes boldogság . . . " érdemes
a közlésre, némi csekély simitgatás után. Csak elflrn !

SAKKÜÁTÉK.
454 dik sz. f. — Rakovszky Aladártól,

(Pesten).
Sötét.

bevalotta pénzét értékpapírokra, arokat az asz-
talra tévé megolvadás végett. Ekkor kiment tiz
udvarra, és mire visszajött, már csak euy rakás
papirhamut látott az asztalon. A gyermek kevés-
sel azelőtt látta, a mint nagybátyja a gyufával

r . . . . . ., . ^ ~ ^ ; nem Krra VÍIIO, iiuáíy öuitjuon UIV;«OIMI^ÍV, m c v o ^ cjjyc-.pi?*. ™

rágyujtott pipájára es ot utánozva, meggyujta , k i v á U . hölgyek sértegetésére vannak s*áuva,"téT, nyitón.
a papirrakást. A férfi felindulásában a szegény
kis teremtést egyetlen ökölcsapással agyonüté.
Most fogva ül mint gyilkos.

** (Rokon és öngyilkos.) Kollest községben
két unokafivér összeperelvén, egyiköknek atyja
— ki rnint biróviseiet egyért a község előkelői
közé tartozott — a czivódók között akként ho-
zott önh italmulag tgaísácrot, hogy fiának ellen-
felét egy a feje, tetejére irányzott fejszecsapással
rögtőn leüté. s habár ez azoninl elveszte eszmé-
letét, a feldiioodt e nb<»r még azután is csapást
mért rá, melyek alatt a szerencsétien áldozat
kiadta leikér. Az a^yonittöttník nővére gyilkost
kiabálván, Delimnn Tógyer, a véres tett elköve-
tője. Önkény: föhelenté és átadá magát a szolga-
biróságnál, hol azonban elzáratása éjjelén bocs-
korszi)jának segélyével a b irton falán levö szegre
felakasztotta mayát.

** (A török szultán a vallások felöl.) Hiteles-
ként irják, hogy Alexis herczeg látogatásáról
visszatértében a siultan igy szólott voína Fuad
basához: ,,Minden vallás, melynek az erkölcsiség
szolgál alapul, és mely erényre törekszik, közös
eredetü. A különbség köztük csak azon irányban
áll, melyet követnek. A szerint a mint ez jó vagy
rosz, a vallások egy része hasonlit csergedező pa-
takokhoz, melyek termékenyítik a mezőket és
közreműködnek az emberiség jólétére s boldogsá-
gára; másik része a rohanó hegyi vizekhez hason-
ló, melyek az általok elárasztottsikságot homok-
kal s kavicsosai hordják tele. Az izlam az utóbbi-

V i c d e f g

Vilaitos.
Világos indul és S-ik lépésre matot, mond.

j
akhoz tartozik. Isten kötelességünkké teszi tehát,
hogy megfeszítsük erőnket, rohanó vallási folya-
munk futását és pusztitó hatását áldásokká ten-
ni." Az illető tudósitó kész jót állni e szavak hi-
telességeért.

** (Uj tengeralatti távirdára) adott a fran-
czia kormánv engedélyt, mely Brestből indulna
ki, s St., Pierre Miquelon franczia gzigeten át
menne Eszakamerikábrt.

A 449-dik számu feladvány megfejtése.
(Firlisontól, Londonban.)

Világos. Sötét.
l .Va4-»2 Ke4-f5:
2. He4— d6t K téte*. *ss.
3. Va2 —f7 v. f2tmat.

Helyesen fejtették meg: Veszprémben: Fülöp Jó*a«f.
— IJebreczenben: Zagyva Imre. — A kőszegi kaszinó. —
GeUén: Glesinger Zsigmond. — F.-Nyárádon: Gérece
Károly. — Pevten: Rakovszky Aladár.— Csák váron: Kling
Iván. — Karcxagon: Kassó Lajos. — A pesti sakk-kör
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TARTALOM.
Takács János (arczkép). — Gazdag szegénység- —

Emlékezések Tompa Mihályra. — Az erdők befolyása. —
Ószerü parasztház Mitrovics vidékén (képpel). — Képek
a haeai népéletból (képpel). - A légy. — László Károlf
naplójából (két képpel). — A palatinag udyara. — Egy-
veleg. — Tárháe: Ar állatkert é* legmtgísnbb lakója
(képpel). — Irodalom és müvészet. — Egyháa és iskola- -~
Ipar, gardaság, kereskedés. — Közlekedés. — Mi ujsrég*
— Nemíeti szinház. — Sierkesztdi mondanivaló. — S«fck-

! Játék. — Heti-imptár.

Pezsgőbor
közvetlen Fr!inoziaors?agból behozva,
vámmsintesicve, ládákban 6 palaozkjávai
3 félj. bb a Champagne ieghimevejh

giáraib(')l, u rn.
' ío í t A t'handon a Kpernay cr&nant

rosp 2 ft. 50 kr.
Napoleon Kritnd vin n Ay créaiant

rosó 2 ft, 50 kr.
A ientcbbi sjokbó ''» palaczkok-

ban 1 ft. 50 kr.
A pénzösszeg b^kíildéío* vagy utánvét

mellett alulírottnál megrendelhető.
A pakolás ingyen 20 paiaczk vétel-
nél 5°, engedietik. 2289 (39 -50)

Alexander Floch,
in Wien, Ot^r-ürtbüng Nr. 28.

194 Haszonbérlet.
Gömörmegye Gicze h. határában 1068

hold terjedelmü birtok, jövó év márczius
végétől 3—6 évre kiadó. Bóvebb felvilágo-
sitást bérment.ett levélre ad a tulajdonos
B.-Gyarmat meilett Szügyön Fáy Albert.

Titkos 128 (12 -12)

betegségeket
Jmég makacs és üdült bajokat is ugy

koródában, mint magángyakorlat foly-
tán tSbb nter betegen legjobbnak

l bizonyult med sie,ri:it, sokszor a né!-
hül, hogy n bete^ hivatásában vagy
étotmédjahnn i«n<<»Haínek. gyftke-

i reseu, bizíosan os gyorsan gyógyit

Med. dr. Helfer Vilmos
> ( j8t, királv-tutua 27. HT. Míi'í^ts-

| házban, i-sö etuelt-t, délelött ? 9 ig,
délután ! — i óráig

Oijazutt ífvclí-trr asounil
I vnlasí;>lt.i*iU. «kívánatra a tt,y<'i„y-
Us«rek i» megküldetnek.

fleckenaHt Gnsztáv könyvkiadó-hivatalá-
ban Pesten, (egyetem-uteza 4. sz. megje-
lent, én minden könvvárusnál kapható:

OKMÁNYTÁR
Magyarország függetlenségi liar-
czáiiak történetéhez 1848—1849.

Közli
P A P DÉNES.

Elsó kötet.
{ KétszázhuHzonhét okmánnyal.)

N. 8-rét (421 iap) füzve .1 ft.

A RSAÍJOG
történelme és institiitiói.

Elsó köter :

A római jog i
külnzerü történelme é» a romai

perjog. í
HOFFMANN PÁL, j

jogtudor, bites ügyvéd, magyar tudományos j
akadémiai ü-vttlezó tag s a magyar királyi !
tudomány-egyetemben a római jog nyílva- !

nos rendes tanára által.
N. 8-rét (67f lap.) Füzve 4 ft. 50 kr.

38 7

il I R D £ T É S E K.
•n

•a
•o

•-*
N
99

M

ir"3
M

M
V

Si
'•&
• «

*s
+3
a

a

al
os

ti

o j

=3
»

J4

5

id

Központi szállitási rakhely a „gólyához" czimzett gyógyszertár Bécsben.
^ V W A Z I t H P * 8 í t s í T * n n j i g z e r i n t a S « l d l l t ü p o r o k l h á l i i á k k l d k l l k

y gy gygy en.
• • ^ W tHP*8 í t s íT*n • njigzerint a S«ldlltü-porok oly használati utasitvánvokkal adatnak el, melyek saját utasit-

».ny«mmal .«Jro] n,on » ÍCn.Mk é, .aját nevem aláirásával vannak hamisítva, . igy kttÚlatra nézve gvártmán/aimma könnren
4t.*et«ve»tbetók - mmeifo.^v, a.on e«>re«étellel dvok mindenkit e««n h«mi8itvánvok megvételétől; hofry «/. általam M r l t H t
^Idlitaporok minden effy«, sk«ír,lai. v a) a mInt nE„dagok papírjai hivatalosan ietéteményc.eít vedm.rkkal va^ak S v .

Ara Pjry hepecsete l eredeti katulyának 1 ft. 25 kr. - Használati otasltás minden nyelven '
E porok, rendkivül, , a legkülönbötóbh esetekben bebkonyult gyógyhatásúk által mindm eddig ismert hiri-s/erek között

^ a d h a U t l a n a U t elsö helyet foglalják ei ; - mint azt sok ezer, a n a g y c ^ á r i birodalom m i » d « „ r í««ibúl k«rtiU . S e i n t a S
levi.hala.rwok a legreMletesebbea tannsitjtfk. hogy e porok r « , » ö t t u o r a l a n o k n a l . «mmrA*Hhl*Uy é . . y o m o r h é V n é l
továbbá: a-orei^k, vesr . «• IdeffM b a j o k b a n . 8ílvdobo>fa« n «l, Idegmnég oko.ta f6f«ja«n.«í, v r r t é d n l . w a l , r s u í o a f o « r á ? d »
lomnál, végü. h y » f e r i a r n . b u k o r r a ea h a í a m o * h á n y a s r a h a j i « m n a l stb. a legjobb sikerrel a lka lmutat tak , a hJter tdTb
gyógybatást eredményeitek. - Ax e* értelembeni igen is kiterjedt leveleséé számos bizonyitványt tarrilmaz oly betegek részéröl
kik, miután nálokmmden, gyakran allopatbik™ é» hydropathikus gyógymód eredménytelenül kimorittetett. e 2 egyszerü hári- 8 2 erhe«
folyamodtak e« ebben rongált e g é 8 « é g ö k n e k helyreállitására oly soká eredménytelenül keresett gyógyszert meglelek. - Ez elismerő!
iratok ».er*6i kozott a társadalomnak owknem mir,de„ osztályai, u. m. munkások, tanitók, k.re.kedők, iparosok, müvének, mezei
gazdák, tanárok és hivatalnokok sdt. gyógyszereszek éfi orvosok, valamint, mindkét nernbel. oly egvének is képviseMk kiknek
ezelött meg a iegh.rhedtebb gyógyforrások sem okoztak legkisebb k ö n n y e b b n é l , é, kiknek egésJégök « n p " P Zk . V
peroknak rendes használata által állíttatott helyre •«»*•« <->»«>» »
ezelött meg a iegh.rhedtebb gyógyforrások sem o
peroknak rendes használata által állíttatott helyre.

A főraktár létezik:
gyógyszerész urnál, király-utcza 7-ik *zára alatt,

ur kereskedésében, gránátos-utezában.
Ezen czégek alatt szintén megrendelhető ;

a norvs^SaS Bergen városból való valódi Dorsch-inájhalzsirolaJ is.
Ára egjr nagyobb fivegnek 1 ft. 80 kr., egy kisebbnek 1 ft. «. é.

Az üvegcsék ei vannak iátva védmárkommal és kimeritő használati Htasitásaal. En az egyetlen faj, mely mieden töltés
elött vegytamiag megvíMgáltatik és czinkupakkal elzárt üvegekben küldetik «i. — E»en legtisztább ea teghatólyosbb'wájhalBsw-íaj a
Dorst-h-haUknak leggondosabb egybegyűjtése és kiválogatása áJtal van megnyerve, es egyatalában semmi vegytani kezelés alá nein
vonatot,, hanem a hepre «He[f Avfftekbnn levö folyadék egészen éprti e* «»on állapotban van. miként az közvetlenül a
termecst't állal nyujlatoll. — E valo Ii Worsch-májhalzsirolaj Európának minden orvosi f«kintélye által mint legjelesb gyógyszer
a mtli- en t<lrfAb«jolib«n. xrrnphnln* <•* rachíti., t««»veny *m rsriz,. i«lűlt btnkUii*--. SEfrtiscyiil»'la8. Ideír- es több más
b % ^ 7 r ' m * X f f l ' ' ' k % I O I I 4 «ryrfw«epé.a Bécsben,

", TuebUuben

WALSER FERENCZ
liarangöntö,

nagy* kereszt-uteza 3-ik szám alatt
PESTE\.

ajánlja magát a t. cz. közönség és írdemus községnek tetsnéí
s»«rint.i nagyságu s tiszta egész ö szhangzatu

Szabadiilixiazott vaskalap legujabb
s/.erkezetü. valamint a legujabb szerkezetit A faka l»p vtu>v a régio-t* szerker.ottt

korona.

készítésére.
Ax én találmányom módja szerint megujitott és a magas kormány által s/,ab»<Ulo*azott flntíHt-vas kalappal ellátott haran-

Kok a legnagyobb előnyt nyujtják, mert koronájuk, azaz kalapjuk fordítható es igy a harang nyelvének felütési helyét megváltoztat-
hatván a harang megrepedése lehetetlen s legnagyobb tartóssága biztosittatik, azonkivül AZ ujonnan szerkesztett én szabadalma-
vnU fiiirlftii xiillni>nl IIUPUDIV altnl műlv < írun 1jAi.iii.nn í*^—^1.,! .. U — ~... ,t.. 1*. ! _ » _ i_ .'.. ,._,':» !»/ninil> tnii(<kkx ^ *.zott síirlodannieiit perxcly által, mely igen könnyen , a harangozás is igen kevés erőt igényel;

Illatos-gyógyszeres növény-szappaiL
Ugyanaz, illa'os növínyekből van készitve « hathaiÓBSágra nézve azon rend-

kivüli t»laj<fonsággab bir, hö íj" a bórnek nemosak mímian t»»j!'»ti*UTisAg»r fá»oütj»
el, han«m annak gvengódséget, rytitékonysagot »* trHfs»«et koff.Nonöí, mely ma-
gábaois » leg»ai«bb bArsvint képezi. — 1 db ár* 40 kr. s egyetfiil v»U>di min<i*égben
U p h a ő LuriT m..

Í9J (2-3) !llatB êré•8J!nKl, Pe»t, váoziutoza i l . ur., a.

188 STRRK és TÁRSAI
ajánlják

készitaiényeit, főleg maga-magtól élesítő aczél szántóvasból készült ekéi-
ket, wgyszinte czélszerü javított szaró és tisztító rostáikat, kukoriexa-
morzsolóikat, szecska- ea c»«rvágúikat. HŰS* E szakba vágó minden-
aemü Diegrendeléaek a l«gr&videbb idő alatt pontosan teljesittetnek.

* ^ ^ Pest Üllői-ut 16. szám. "• l "



Páris, 1862.
nagy

arain-erem

_S&6SíEfl»__HM__^^
Becs. 1856. |Wageinann Gusztáv

cs. kir. szab ê sü
érem.

(5-6)176 petroleum, finomító,
|stc-ariii-sytirt)'{ík,^éiM»lajés|»arafinkof-sik«iiőí'.s-gyára

ISÉCMIEN.
központi iroda Stadt, Wallfi*chgusee Nr. 7.

Ajánlja a közelgő nagyobb fogyasztási időszakra, mint
t á t á a i t a legjutáuyosb g}á

át alánosán kitünőnek elis-nagyobb fogyasztási i d ő s ,
mert gyártmányait a legjutáuyosb g}ári árakon.

i réltes.-ek í\;l a kereskedésben elő forduló
U Ó k i k l

A gyár által készitett gépkenőolaj j
és zsir, á műit nemzetkor kiállitáson pá- j IU esi steami-gyertyak,
risban a nagy arany-éremmel tüntettetett | a ! e í , n n o r o a bb minőségben narancssárga
ki, s csaknem az egé« osztrák vaspályák i b l
B több iparági s ga'.dászati vállalatok ál-
tal hajnalaiba vétetett. _E gepoiaj kitu-
nőségét jelesül a c . kir. »»b. észak,,
nyugati s az alUmi vaspálya igazgatósá-
gok s több nagyobbszTü iparági vállu-
laíoíi biionyitváuyai igazolják, melyek
bármikor niegtekin'hetök.

a szab. kocsikenöcs.

liapnba.il csomagolva.

Satuit és asztali grer
bécsi és vámfontokban

Petroleum,
veszel} nélküi, s fel nem lobba DÓ, jótál

trswn\t alaianoban jónak elismert valódi s

CHNESBERBI NÖ?ÉMY-ALIOF
nieíl- * tüdőbetegek mjnnár®.

.'kedtség, náthaláz, iugerköbügée. mellszorongás, elnyálkásodás,
ások s uehí'z légzés ellen, — mindenkor fris minőségben kapható :

továbbá : re
torokpryuladások
|»ESTíÍX: Türök Jóit»«r urnái a király-utezában, — dr

^\ójrvszeréK!inér a váczi-uton, Thalmayer A. ét* társa.
F*.,— Srhirk J. . - és Gcrhardt A. uraknál.

BI ' D A N ; ScIiWarzmcyjT J. ítyógvszeiész urnál.
Aradon: Probbt F .1 Koniiőczon : Draskóczy gy
\f5iOilon: Sperlagh J gy. . Karolyfrhérvár: Fi.iche. R
Bajait: Klenautz J Kubinban: Stojánovics.

Ötvös P.
gyógysz.

Sopron : Vo^a és Rupp-
_ra»sóba»: Gyenyániy Fa-j_;iii-S«.-Miklós: Stoits A.; recbt.

bick ésJekeiius gysz" LugoM.ií: Arno'.dJ. jS-A-llJhelyen : I^uuch J
' Jtediásou : Breiner K. :Sasvar: Mucke A g\.

I
setétkék, világoskék é.« *árf.'a a legfitiO
mabb minőségben: e koc?ikenóos ne oe-

!ás mellett, valamint

Lijrroine.
a legfinomabb mimVégLen.

Battonyai!: Bignio K.
Belgrádon Nioolaeovies test
Be*Et*"r»-y.én : Diwtncli éi

Fleischer
Bonyhádon: KntmoiinJ gj
Brast-óban: Fabick Ed.
Csáktornyáit: Káras* A
t/SÚtou: Borsav F. gysz.
Dt'breezeubtn: Göltl N g>
Dfétien: Ivrémer S
Oettali: Biaunmüiler J . gy.i Xyitran: dr. Lang E.
Devi r se rb tu : Hofínianr, B. 'Nyiregyházai! :Hör»sohRde
Eszeken: Kawilowiez g)3z | gyógysz.
liperjeseii: Zsembery Ign | [VHgy-BecskerekeinNedel-
Érnekujvar: Conlegner ígn. : 'Bl>"vies es Haidegger.
E l é r ő é n : Wessely gysz. : Kagy-Kaniz«an : Weliseh

ÍÍ . Pranter J . gysz. iScResvar: Misselbacher J .
Miskolczon: Spuller-J.' jSerajevobau GyulekaN.G.
Mitrovics: Krestonoshics A jSsiszf-ken: tvubányi F.
Mohács: Pyrker Gyula gy. iSzombathelyen : Mittt:r-
Marosvasafhely: Jeney gy. mayer gyógysz.
Munkácson: Gröttier L Székesfehérvár: Sav R.
Mohácson: Kógel 1).

iNau;>bán'vau: Horaesek J .
' " : Fuchs J .

gyógysai.
Siklóson; Nyers S. gvaz-
Szattunárort: Juracsko D.

Heckenast Gusztáv
Thürner fiai

DessAthy gyógysz.
í ivóioít : Brunner F.

é*\ es Lovack gyógysz.
•SaRV-Károly: Schöb<:rl C.

kiadásában megjelent s kiadó-hivatalában (Piot, .-gvetem-utMa 4. sz.) valamint winilen (iyulan : Lukács gys
könyvkereskedésbe,! kaphatók: , i w r n e i u : Hagelsehmidt V

IIutszeKtH: Matesy B. gysz
Honvédvilág. Szerkesztik Kunsági ée Potemkin. (8-rét 174,173 lup), t kö- Ipolyságon: Mikuláai T.

i ;»,',l-V>or, fííw/> 2 ft Janoshazan: Kima gysz.
tet, Bziuce borítékban, füzve _ tt. J o | s v a a . M a l e t e r «^

• ~ ~ TT, "• Ü ' . . . T7I TI ~Z~, 73 ,. . •, r, , T KanoNvartt: Sebröcler J. gv
Jósika Miklós. A rom íitkai. Regény. Második kiadás, (b-rét 417 lap;, K ó

l
s z ( , K e i l . S t r e h i e

2 kötet, fűzve
Tóvölgyi Titusz. Az a n y á k büne. Regény. (Kis 8-rét 276, 313, 264, 225

lap), 4 kötet, fűzve

i: Konika A. J
jNagyváradot!: Janky A.
jNagyszouibaíban: Pantot-
I schek ll. gyógysz.
Orosházán: Vangyel M
Pancsován : Graff gysz.
Pécsett: Kunz Nándor.

jPosesan: Balogh g\ógysz.
Karolvvartt :"B"ÚICU j " ! l'«t"«kon : Szepessy gjsz.
KiB-Mártunban: Kodolányi jl'ozsonyban: behneeberger

1 és Dutsil gysz.
Pesch J. gysz.

Szarvason: Réthy V.
Szentesen: EissdorferG.gy

és Prohaszka Gyula.
Temesvár : Kraul ea RotL

gyógysz.
Tokajban: Krotzer A. gy
Tordán: Welits és Wolf.
Tatán: Xiertit F

i u Késmark:GeuersichC és A.
• Kt-cskeméten: Papp M.

W b_ — ; Ktcskeméten: Papp M.
Vámbérv Armin. Vándoiíásnim t :s élniényeim Pt'rsiában.4 tametszetu KaranstbeseuWeberA.gy.

é. 2 könyonutu azinezett táblával. (X. és 400 lap, nagy 8-rét), | Karo.yiehérvar.t: V™"
fűzve , 3 ft. 50 kr

y g y
Kiuiatszombat : Hamaliár

gyógyss.
Humán: Milutinovits S.

gy
Török-Szent-Miklos : PiK

lösz TA.
Trencsénben: Simon A. gy
Unghvártt: Telendy gysz.

és öz«- Benesch P.
Újvidékeik: Schreiber F.
Varnnnón: Elizár gysz.
Veszprém: Fremmel.
Váczon : Tragor A.
Varazsdon: ílalter gysz.
Verseczen: Herzog gysz.
Zimony : Ivanovics és fia.
Zralatnau: Mégtiy Gyula.
Xonibor : Stei- íia Márk.
Zsámbokrét : Neumann M

A „Honyéd" kézikönyv
(Oktatólcvclek)

most már teljesen be levén fejezve és

öí részből iű\,
Iugymint: I. rész: „Szolgálati szabályzat" 5 ív; lI. rész: „i/ar-l
' zászat" 10 ív; III. resz: „Tábori utasítások" 6 ív; IV. resz:]

,:Fecftjvertauu 9 ív, és V. rész: „Földtértan" 2 ív;
és kapbató:

a „Honvéd" kiadó-hivatalában Pest,
egyi'toni-uteza 4-dik szám alatt.

Ára mind az ot résznek, mely egy vastag könyvet képez

Boromi It. gysz.
Ed. gvógvsz. iSssawtvaros: Sándor R. gy.

i Kolozsvártt: Megay M. C.| Szabadkán: Hofbauer I.gy. Zeiitáu: Wuits testvei éknél.
Egy üveg ára 1 forint 26 krajczár. i 3 4 (*~6)

Ugyanezen bizományos uraknál kapható:
valódi

in-tapasz,
ir. főorvostól, egy skatulya
ára 28 kr.

Behr ideg-extractusa.
j az idegek erösitésére s a t est edzésére ára
I 70 kr.

Lobry és Parton-tólUtrechtben, a ekrofulák
s börkútegek sat. gyógyítására. Egy üveg

ára 1 ft.

Ntnb-havasi-n5vény-

mell-

Mindazon tisztelt előfizetőink, kik hiányosan fizettek elö, és az
legész munkát kiegéezitve birni akarnák, mindenegyes ívet a „Honvéd"
Ikiadóhivatalánál 10 krért megkaphatnak és a megrendeléseket báriai-
jkor megtehetik.

WB^BS^ Az egyes ivek megrendelésénél, kérjük a külón részek
v&* füzetei hónapját — melyben az megjelent és az ív alatt

lálló signatura pontos feljegyzését. (2-4)

i tüdőbetegek számára.
Egy üveg ára 87 kr.

Die „Zeitschrift für gcrichtliche Medicin, öffentliche Gesund-
pflege und MedicinaJ-Gesetzsebung" bringt in Nr. 48 vom 27.

November 1866 über „Schneebergs Krauter-AHop'f Folgendes:
Oer aus Alpenkiautern bereitete ,.Schneeb«srgs Kráuter-AUop" des Herra

Apothekers Bitíní-r in Glog,'iiiiz. und FraüZ WilhelOl, Apotbeker in Neunkircken, u t
bei iilleti Kaiaribaliseben und fiiteundliohen Krankheiun der Respirations-Organe ein
vorziigliobes Unterstützunpsmitti-l Er mildert besser als allé anderen Syruparten jtfden
Reiz im Koblkopfe und wird bei acuter und chrouiseher Heiserkeit, bei empandlicbeu
Aflectionen uer Schlinewerkzeuge, brim Lungen-Katarrh, dem Keucbhusten u s. w.
wegen seiner voriügliehen einhülh-iiden, be-anftigenden und reizmildernden Kigen-
behaften mit günstigem Resuhate angewendet."
Főraktár: BITTKKH GYULA gyógyszerésznél Gloggnitzban.

Heckenast í*usztáv í
könyvkiadó hivatalában Prsten, egyetem-uteza 4-ik szám magjelent, és ott, valamint

minden hiteles könyvkereskedőnél kapható:
Arab re^ék. Forditotta Vörösmarty Mihály. Két kötet, füzve 4 ft. Diszkötésben 6 ft.
tíuízot Ferencz. Aa angol forradalom története 1. Károly halála g, ford. dr. Fésüs

Gvorgv. 1866. Czimképesk. (492 lap, »-rét) lüzve . 2 ft.
Diszkötésbeu

Hűtős és fffort» megölése ,

patkányok s egereknek,
«Sy «. kir. kiü. sr.&b. patkány- és egér-irtó-szerrel

* alakban.
Kgy űurui, áru 50 kr. a. é.

Valódilag kapható l'estfli: TOHÖK J«3tSEFí.yógyszeréBZ urnál, király-utcra
7-ik sz — 8e«tercíebAuyau: tióllner H. — Brassóban: Gyertyánfly és fiai —
CBakturiiva" : Kárász A ~ i'.yrr)*»•'$•.: íWmtn-ry ,: - EsíVken: üeszátby Ist-
ván — Gvörútt: LflinerP. -.!.-«K»KIUUI1».IÍ: Oedo.LtsJ. - Kassán: NovellyA.
— Kesttheiyeu : Wüniich F. - toloes«artt: Woit ,!. — LQKOSOU: Krouetter J.
— N.öecbkereken: Nedelkovits. — Orosha«nu: Gubovits Uemeter. — Pápán:
Berinüller — l»oí»*uuyl»au: Seherz FUlöp. - Hlniaez.ouibatbsn: MaleterS.ea Ha-
maliár C.gvsz. — Soborslnbau: Franke A. - Sopronban: PachboferL. - Seges-
várt- Teutscb J B Tlsata-Ujl«kou: Roíb Ign. — Ujvidékeu: Schreiber F.
— Vft. UH ..»• • Ür Haller A. - Verődén : Bész J. K. uraknál. 125 (8-8)

Horváth Mihály. Magyarország történelme. Uj dolgozat. Hat kötetben.
T a r t a l o m :

1. kötet: A magyar nemzet Európába költözésétől 130l-'g (601 lap, 8-rét).
II kötet: Az Ál pádház kihaltaiul, a mohácsi ütközetig. (763 lap, 8-ret).

III. kötet: A mohácsi ütközettől a linci békekötésig (725 lap, 8 rét).
IV. kötet: 1. Leopold trónra léptétől a Szathmári békekötésig. (544 lap, 8-rét).

V. kötet: Károly trónra léptétől II. József haláláig (455 lap, 8-rét).
VI. köiet : ll. Lipót trónra léptétől, a bécsi congressusig (4.2 lap, 8-rét). !-

1. 2. kötet, lüzve 5 ft. — 3. 4. kötet, füzve 5 ft. — 5. 6. kötet, füzve ö ft.
etnlekkfiuyv. 1860-1867. Szerkeszti Farkas Albert. 1867. Hatvan

képpel. (650 lap, 4-ret) borítékba füzve . . 5 ft.
Sziláeyi Sándor. ErdélyorszaK törtenete, tekintettel mivelódésére. Két kötet. Czim-

képes kiadás. (XVI, 464; VIII, 512 lap, 8-rét) füzve 4 ft. diszkötésben 6 ft.
^ényi Jozsef. Magyar irodalmi saemelvéuyek. Kézikönyvül a felgymnasium
V-VIII. osztalyi ifjuságnak a magyar nyelv- és irodalomban oktatására, egy
kömetszetü táblával. 1866. (XXXI, 734 lap, nagy 8-rét) . . . . 3 ft. 60 k r ^

XoTdVíeré'íczT^ magyar költészet tfiríéuete az ÓB időktől Kisfaludy Sándorig-
Második javított kiadás egy kötetben. Cziinképpel (XVI. és 476 lap, 8-rét füzve
2 ft., diszkötésben ^ _• •• 3ft.

Kiiidő^_iji»BÖ»"Hrrk*'M«r__s«tév. Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1868 (egyetem-utc** 4-dik uam alatt).

Tizenötödik évfolyam.33-ik szám.

Pest, augusztus 16-án 1868

Elöfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.

__, Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye egyazeri igtatásnal 10 krba, háromszori vagy többszöri
igtatásnáTcsak 7 krba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bpinlnri: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Hansenstein és Vogler, Wollzeile Nro. 9. — Bélyeg-dij külön
minden igtatas után 30 ujkrajezár.

Vukovics Sebő, az 1849-diki magyar
igazságügyi miniszter azon aránylag már
kevés honfitársaink közé tartozik, kiknek a
hazába visszatérésöket még most is — midőn
annak tényleges akadályai el vannak háritva
— csak várnunk és óhajtanunk kell. Bács-
megye egyik választó-kerülete képviselőjévé
választotta ugyan, de ö e választást nem
fogadta el s lemondó levelében kijelentette,
hogy hazájába visszatérni jelenleg nincs
szándoka. A választó-kerület ismételve meg-
választotta őt s ez ujabb választáshoz átalá-
nosan azon reményt kötik, hogy a köztiszte-
letben álló derék hazafi nem
fogja e bizalmat másodszor is
visszautasítani s visszatérend
hazájába, melynek minden hü
és tehetséges fiára szüksége
van. Vajha e remény valósulá-
sát jelenthetnők mielőbb.

Vukovics Sebő, kinek jelen-
tős arczvonásait mutatjuk be ez
alkalommal olvasóinknak, szerb
családból származott. 1811-ben
született Fiuméban. A közélet
terére azonban Temesmegyében
lépett föl, hol ifju kora óta
megyei hivatalokat viselt, s az
elvek harczaiban mint haladó
s szabadelvü férfiu, a közigaz-
gatás terén mint erélyes, szi-
goru, de igazságos tisztviselő
lőn ismeretessé. E két jellem-
vonása közül az utóbbinak kö-
szönheté, hogy Temesmegye öt
alispánjává, s az előbbinek,
hogy 1843-ban országgyülési
követjévé választotta.

Az országgyülésen az ellen-
zék soraiba állt s elvszilárd-
sága, magyar érzelme és haza-
fisága által épen ugy kitünt,
mint tehetségei s szónoki elö-
adása által. Élénk, erőteljes és
kellemes szónoknak ismerték s
csengő hangjáért az ország-
gyülés csengettyűjének is ne-
veztetett.

1848 tavaszán a dolgok

V u k o v i c s S e b ő .
Az alvidéki lázadás, titkon forrongva egy
ideig, kitört s mind nagyobbb és nagyobb
arányokat vön. A kormány elöször Cserno-
vics Pétert küldé ki kormánybiztosul, ki
teljes jóakarattal, de kevés eredménynyel
müködött. S midőn békére intő levele az
odbor által daczosan megégettetett, a kor-
mány átlátta, hogy erősebb rendszabályok-
hoz kell nyulni s ezekre erősebb kéz is kell.
E szempontból, bár Csernovicsot sem akar-
ták visszahívni, melléje az övéhez hasonló
hatalommal Vukovicsot is királyi biztosnak
nevezték ki május 24-én. Vukovics — igy ir

uj rendé öt
Temesmegye élén találta mint alispánt.
Csakhamar érezhető lett, mily szükség van
ép azon vidéken oly szilárd magatartású,
erélyes és hazafias férfiura, mint Vukovics.

V U K O V I C S S E B Ő .

róla Horváth Mihály a „Függetlenségi harcz
történetében" — valóban épen azon férfiu
volt, kinél jobbra, alkalmasabbra nem eshe-
tett ' a kormány választása. O jellemének
tisztasága és szilárdsága, hivatalnoki buz-
galmának fáradhatlansága s részrehajlatlan

igazságszeretete által méltán birta az alvi-
dék bizalmát és becsülését. Bár születésére
nézve maga is szerb, de mint elfogulatlan
s önzéstől nem vezérlett buzgó hazafi, ő a
lázadás elnyomására, az elszakadási tervek
nyilvánulása óta mindig erélyesen vissza-
lorló, nem pedig simogatva békitö rendszert
pártolt s ajánlott a kormánynak. Mert jól
ismervén fajrokonait, teljesen meg volt győ-
ződve, hogy az engedékenység nálok nem-
csak méltánylatra nem találand, hanem,
gyöngeségnek tartatván, csak nőni enge-
dendi a csirájában könnyen elfojtható lázon-

gást. Most tehát azon remény-
ben ruházta fel öt kormányunk
teljes hatalommal, hogy igaz-
ságszeretettei* párosult erélye
meghozandja az óhajtott ered-
ményt. S hogy a két királyi
biztos müködése sem egymás-
sal össze ne ütközhessek, sem a
tér nagysága miatt, melyen a
lázadás már elterjedt, ered-
ménytelenül ne maradjon, köz-
tük a feladat ugy osztatott
meg, hogy Csernovicsnak a
Bácskaság, Vukovicsnak pedig
a Bánság jutott részül.

Hogy Vukovics müködése
sem hozhatott kézzel fogható
eredményt létre, nem az ő
hibája volt. A lázadás oly mér-
vet öltött, s a bécsi kamarilla
által táplálva oly nagyszerü
polgári háboru jellemét vette
föl, hogy többé királyi bizto-
sok által nem, csak hadseregek
legnagyobb erőfeszítéseivel lőn
megfékezhető.

1849-ben, ápril 14-ke után,
a kormányzó a reá ruházott
hatalomnál fogva miniszteriu-
mot nevezett ki. Szemere Ber-
talan lőn az uj kormány elnöke,
melyben az igazságügyi tárcza
Vukovicsnak adatott, kî  idő-
közben képviselői székét is el-

foglalta volt Debreczenben. A törvényekben
s igazságügyi elméletekben való kitünő jár-
tasságon, elvszilárdságon s személyes érde-
meken kivül, kétségkivül szerb nemzetisé-
gére is volt tekintet e kinevezéssel. Mig a z

egész szerbség lázadásban volt a —«—'°-


